ВІСНИК
Національної академії Державної
прикордонної служби України
Серія: педагогіка
Електронне наукове фахове видання
Засновник: Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького
Рік заснування: 2009
Періодичність: 5 разів на рік
Включено до Переліку електронних фахових видань України у галузі
педагогічних наук : Наказ Міністерства освіти і науки України
від 29.12.2014 № 1528

Випуск 2
2018
м. Хмельницький

Рекомендовано до публікації рішенням ученої ради Національної академії
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
від 05 березня 2018 року, протокол № 12
Галузь науки: педагогічні науки
Мова видання: українська, російська

Головний редактор: д-р пед. наук, проф. Діденко О. В.
Відповідальний секретар: канд. пед. наук, с.н.с. Царенко О. В.

Члени редколегії:
педагогічні науки:
Артюшин Г. М. (д-р пед. наук, проф.), Галімов А. В. (д-р пед. наук, проф.),
Іщенко Д. В. (д-р пед. наук, проф.), Морська Л. І. (д-р пед. наук, проф.),
Руснак І. С. (д-р пед. наук, проф.), Торічний О. В. (д-р пед. наук, проф.),
Блощинський І. А. (д-р пед. наук, проф.), Мірошніченко В. І. (д-р пед. наук,
доц.), Ставицький О. М. (д-р пед. наук, доц.), Ганаба С. О. (д-р філос. наук,
доц.), Шумовецька С. П. (к. пед. н., доцент)

Адреса редакції: Національна академія Державної прикордонної служби
України імені Богдана Хмельницького, вул. Шевченка, 46,
м. Хмельницький, 29003
Тел.: (098) 067-91-60
E-mail: oksana_tsarenko@ukr.net

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 2

ЗМІСТ
БЕЦ Ірина
Збагачення змісту навчального матеріалу творчими завданнями в процесі
іншомовної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників
БОРОВИК Людмила
Принципи формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх
офіцерів-прикордонників
ВАРАВА Олена
Критерії ефективності якості професійної підготовки студентів у медичних
коледжах
ВІНТЮК Юрій
Підготовка майбутніх психологів: педагогічний аспект проблеми
ГУПКА-МАКОГІН Надія
Формування професійно орієнтованої лінгвосоціокультурної англомовної
компетентності в читанні та аудіюванні майбутніх туристичних
менеджерів
ДІДЕНКО Олександр
Європейський досвід підготовки фахівців авіаційної галузі для охорони
зовнішніх кордонів ЄС
ДУДІКОВА Лариса
Результати педагогічного експерименту з формування у майбутніх лікарів
професійно-етичної компетентності в медичних університетах
МІРОШНІЧЕНКО Валентина
Організація самостійної пізнавальної діяльності майбутніх фахівців
міжнародних економічних відносин у процесі навчання професійноорієнтованих дисциплін
МІРОШНІЧЕНКО Валентина, СОВВА Сергій
Фізичне виховання майбутніх фахівців як необхідна умова формування їх
здоров’язбережувальної культури
ОКОПНА Яна, ЯКИМЕНКО Олена
Самостійна робота в оволодінні франкомовним діловим писемним
спілкуванням
майбутніми
туризмознавцями
з
використанням
дистанційних технологій

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 2

ПОЧЕКАЛІН Ігор
Методика проведення занять з порівняльної професійної педагогіки зі
слухачами ад’юнктури
РОМАНИШИНА Людмила, МЕЛЬНИЧУК Ірина
Підготовка майбутніх фахівців медицини до маркетингової діяльності як
педагогічна проблема
ТОГОЧИНСЬКИЙ Олексій
Форми та методи патріотичного виховання майбутніх працівників
пенітенціарної системи
ФРАНЧУК Яна
Особливості педагогічного співробітництва вчителя і учня в процесі
навчання
ЧУДИК Андрій
Методика розвитку витривалості у майбутніх офіцерів-прикордонників на
заняттях з рукопашного бою

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 2

Педагогіка

УДК 378.14:811.1:355.23
Ірина БЕЦ,
кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри англійської мови
Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький
ЗБАГАЧЕННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТВОРЧИМИ
ЗАВДАННЯМИ В ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
У статті розглядається питання формування іншомовної підготовки
майбутніх офіцерів-прикордонників шляхом збагачення змісту навчального
матеріалу творчими завданнями під час занять з іноземної мови та
проводиться аналіз отриманих знань та оволодіння навичками іншомовної
компетентності.
Ключові слова: іншомовна підготовка, творчі завдання, освітній
процес, творча активність, майбутні офіцери-прикордонники, нестандартні
підходи.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Входження України в
європейський освітній простір вимагає подальшого вдосконалення системи
підготовки

та

підвищення

кваліфікації

офіцерських

кадрів

в

аспекті

професійної іншомовної компетентності. Конструюючи зміст теоретикопрактичної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників під час навчання,
ми усвідомлюємо нагальну потребу у формуванні неординарної творчої
особистості, здатної здійснювати професійну діяльність компетентно. Тому,
освітній процес у вищому військовому навчальному закладі, повинен бути
спрямований

на

активізацію

творчої

активності

майбутніх

офіцерів-

прикордонників.
Одним із ефективних засобів навчання є використання творчих завдань на
заняттях

з майбутніми офіцерами-прикордонниками. Збагачення змісту

навчального матеріалу творчими завданнями в процесі вивчення іноземної
мови сприятиме активізації творчої активності курсантів, розвитку їх
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самостійності, ініціативності до творчого пошуку вирішення проблемних
ситуацій у майбутній професійній діяльності.
Творчі завдання повинні відповідати таким вимогам: бути професійно
спрямованими і мати стимулюючий характер, містити невизначеність, бути
доступними. Крім того, вони повинні також бути зорієнтованими на зону
актуального і потенційного розвитку здібностей курсантів, що є одним із
основних правил особистісно-діяльнісного підходу в процесі педагогічного
управління

навчально-пізнавальною

діяльністю

майбутніх

офіцерів-

прикордонників і розвитку їх творчої активності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. Низка
науковців спрямовували свої дослідження на теоретико-методологічні засади
розвитку

творчої

пізнавальної

діяльності

(О. Білоус,

М. Вайновська,

В. Вербець, С. Головко), умови активізації творчого навчально-пізнавального
процесу (Н. Давидюк, О. Ігнатович, Ю. Мороз) та формування творчого
ставлення до професійних знань (О. Музика, Г. Чаплицька). Важливе значення
для розв’язання проблеми дослідження мають дисертаційні праці, в яких
йдеться про формування професійних і творчих якостей курсантів у фаховій
підготовці (В. Балашов, А. Машталер), їхньої здатності до професійної
творчості (О. Діденко), розвиток творчих здібностей курсантів (І. Сніцар) і
креативності

військових

керівників

в

управлінському

спілкуванні

(Н. Чорноусенко).
Метою статті є обґрунтування використання творчих завдань на заняттях
з іноземної мови за професійним спрямуванням під час формування іншомовної
комунікативної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників.
Виклад основного результату дослідження. У процесі дослідження
встановлено,

що

іншомовна

фахова

підготовка

майбутніх

офіцерів-

прикордонників вимагає внесення змін щодо вивчення іноземної мови за
професійним спрямуванням. Це стає можливим через підвищення пізнавальної
активності

майбутніх

офіцерів-прикордонників,
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професійних ресурсів, побудови адекватного образу успішного професіонала,
що відзначається високим рівнем сформованості іншомовної комунікативної
компетенції.
Аналіз наукової літератури свідчить, що використання творчих завдань в
освітньому процесі є важливими компонентами педагогічного процесу
розвитку та активізації творчої активності суб’єктів навчання.
За результатами опитування переважна більшість курсантів серед занять
із іноземної мови за професійним спрямуванням виділяють такі, на яких
доводиться

шукати

незвичні

або

парадоксальні

прийоми

вирішення

різноманітних завдань, аналізувати чи проектувати нестандартні ситуації,
дискутувати тощо. На їх погляд, саме заняття з використанням творчих завдань,
нестандартних підходів до навчання, інноваційних технологій допомагають
якнайповніше розкрити творчий потенціал, інтелектуальні можливості, роблять
процес засвоєння знань цікавим і комфортним.
Останнім часом в руслі модернізації професійної освіти активізувалися
пошуки щодо розв’язання проблем удосконалення та оновлення форм і методів
викладання іноземної мови у ВВНЗ на принципах діалогізму, проблемності й
емоційності. О. Матюшкін [7, с. 237] вважає, що принцип проблемності в
навчанні відповідає не тільки умовам засвоєння знань і дій, тобто умовам
навчання, він співпадає з основними умовами, що визначають розвиток
суб’єктів навчання. М. Махмутов розглядає проблемне навчання як дидактичну
систему, що ґрунтується на закономірностях творчого засвоєння знань та
способів діяльності і охоплює специфічне поєднання прийомів і методів
викладання та учіння, якому притаманні риси наукового пошуку. Стосовно
військової

дидактики

концепцію

проблемного

навчання

обґрунтували

О. Барабанщиков, А. Давидов та інші [1], назвавши його проблемнодіяльнісним. Під час такого навчання майбутні офіцери не отримують готових
знань, а залучаються до пошуку шляхом спостереження, аналізу фактів,
розумової діяльності [6, с. 9]. Суть проблемного навчання в умовах освітнього
процесу академії ми вбачаємо у творчій пошуковій діяльності, що передбачає
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постановку проблемних питань, розв’язування проблемних завдань і вирішення
проблемних ситуацій, різноманітні самостійні форми роботи. Необхідно
зазначити, що при застосуванні методів проблемного навчання викладач
створює проблемну ситуацію, формуючи у студентів “мотив оволодіння
рубежем наукового знання” [5; 8]. Тобто у процесі розумової праці, пов’язаної з
пошуками і знаходженням вирішення проблемного завдання або групи завдань,
розвиваються пізнавальні мотиви майбутніх офіцерів-прикордонників, адже із
розширенням діяльності зростає прагнення до неї. Крім того, впровадження
елементів проблемного навчання на заняттях іноземної мови мимоволі
спонукатиме їх використовувати свої творчі навички та виявляти творчу
активність, формуватиме самостійність і вміння контролювати й оцінювати
власні судження і дії. Тобто проблемне навчання має істотний вплив на
активізацію творчої активності майбутніх офіцерів-прикордонників.
Проблемна ситуація є одним із методів педагогічної взаємодії, в процесі
якої розкривається творчий потенціал кожного учасника навчального процесу.
Як вказує О. Матюшкін, вона характеризує, насамперед, певний психологічний
стан суб’єкта, що виник при виконанні такого завдання, яке вимагає відкриття
(засвоєння) нових знань про предмет, способи чи умови виконання завдання
[7, с. 427–428]. В. Якунін [13] зазначає, що проблемною можна назвати
ситуацію, що включає невизначеність, а відповідно вимагає рішення.
Так, в процесі вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням
слід застосовувати моделювання конкретних професійних ситуацій, а саме:
ситуації-проблеми (прототипи реальних професійних проблем, які вимагають
оперативного втручання; за допомогою такої ситуації можна виробити у
курсантів уміння пошуку оптимальних рішень проблем); ситуації-оцінки
(прототипи реальних ситуацій, до яких пропонуються готові розв’язки,
причому розв’язок курсанти мають оцінити за шкалою “правильне рішення” чи
“неправильне рішення” і запропонувати своє бачення розв’язку ситуації) та ін.
Моделювання професійних ситуацій та їх розв’язання передбачає той
момент, що викладач на занятті моделює можливі професійні ситуації, які
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 2

Педагогіка

вимагають високого рівня іншомовної компетентності. У цьому випадку
викладач має підбирати ситуації таким чином, щоб вони не мали однозначного
та швидкого розв’язку. Цей принцип дає можливість формувати у курсантів
реальні професійні уміння (виділяти професійну проблему, розв’язання
нестандартних професійних проблем, включатися у спільну діяльність,
створювати творчу атмосферу), які можуть бути використані в реальній
професійній діяльності.
Однією з ефективних форм активізації пізнавально-творчої діяльності, на
наше переконання, є ділова гра, яка, забезпечуючи атмосферу творчої співпраці
суб’єктів навчального процесу, сприяє залученню до нього курсантів різного
рівня сформованості творчої активності. Вивченням технології ігрового
навчання, дослідженням ефективності дидактичних ігор, їх впливу на
формування гармонійної особистості фахівця займалась велика кількість
зарубіжних і вітчизняних педагогів, психологів, методистів (Г. Ващенко,
Л. Виготський, Т. Кашканова, О. Киричук, Л. Панова, О. Приходько). Цікавим є
досвід застосування ділових ігор (як інноваційних аспектів) у підготовці
військово-педагогічних кадрів (В. Мірошніченко, Є. Потапчук, О. Торічний).
У діловій грі засвоєння знань і формування професійних вмінь курсантів
відбувається в реально змодельованій професійній ситуації, у динаміці
розвитку сюжету гри. Її ефективність зумовлена, насамперед, наближенням
навчання до реальних умов спілкування [3, с. 31]. Як прогресивна форма
(або метод)

організації

активно-творчого

навчання

майбутніх

офіцерів-

прикордонників ділова гра особливо органічно вписується в програму вивчення
іноземної мови за професійним спрямуванням. Курсанти, будучи її учасниками,
розкривають свою творчу індивідуальність, виявляють творчу активність,
удосконалюють професійну іншомовну компетенцію. Звертаємо увагу на
основні моменти під час організації ділової гри: імітація умов впровадження
професійної

іншомовної

діяльності;

моделювання

типових

ситуацій

прикордонної служби з метою вдосконалення навичок спілкування іноземною
мовою; взаємодія учасників гри, безпосереднє та активне спілкування; аналіз та
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розв’язання ситуації; розробка і обговорення сценарію ділової гри, розігрування
ролей та реалізація цілей гри (викладач може виступати у ролі керівника,
учасника, глядача або критика) [3].
Розігрування ролей є одним із методів активного навчання, який
допомагає активізувати особистісні професійні риси майбутнього фахівця та
передбачає відпрацювання професійних умінь і навичок в конкретних ситуаціях
з допомогою виконання певних ролей для розв’язання конкретної проблеми.
Загалом розігрування ролей допоможе курсантам-прикордонникам виробити
власне ставлення до професійної ситуації, яка розігрується, сприяє розвитку
уяви та навичок критичного мислення, виховуватиме здатність знаходити й
розглядати альтернативні варіанти та можливі дії персоналу, який залучається
до несення служби на державному кордоні. Доцільно зазначити, що
розігрування ролей передбачає колективну творчість, однак вона не повинна
знищувати індивідуальність і особистісну неповторність учасників, а, навпаки,
підкреслювати їх унікальність. При оцінюванні курсантів, які задіяні у
розігруванні ролей, до уваги доцільно брати: практичне втілення рольової
ситуації; правильність та майстерність її розігрування; практичний механізм
розв’язування ситуації.
У процесі використання викладачем творчих завдань на заняттях з
іноземної мови за професійним спрямуванням слід також розрізняти їх наступні
категорії: вищезгадані рольові ігри, ситуативні завдання та ситуації-проблеми;
наочні – трансформація зображення у текст або навпаки; складання діалогів за
ситуацією професійного спрямування із подальшим розв’язанням проблеми.
В Національній академії протягом місяця було проведено експеримент
щодо застосування інтерактивних та творчих завдань на заняттях з іноземної
мови за професійним спрямуванням. У експерименті взяли участь 30 курсантів
спеціальності “Правоохоронна діяльність” – дві групи, одна з яких є
експериментальною, інша навчалася за традиційними методами підготовки.
Змістовне наповнення навчального матеріалу було спрямоване як на
формування у курсантів здатності до творчої діяльності, до самостійного
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виконання завдань творчого характеру, так і до спільної комунікативної
активності суб’єктів взаємодії в процесі вивчення іноземної мови. На
початковому та завершальному етапах експерименту нами було проведено
анкетування та опитування курсантів.
Результати експерименту свідчать, що значно підвищився рівень
мотивації курсантів до вивчення іноземної мови, зросли творчий інтерес та
емоційна захопленість, збільшилась здатність до співробітництва в процесі
вивчення іноземної мови. Крім того, викладачі кафедри англійської мови також
зазначають позитивні зміни у прояві творчої активності курсантів на заняттях з
іноземної мови, підвищенні мотивації оволодіння мовленнєвою компетенцією,
вияву власних творчих здібностей і якостей, оволодіння прийомами вирішення
нестандартних ситуацій, проблемних завдань тощо.
Таким чином, проведене дослідження демонструє, що творчі завдання за
умови правильного використання містить у собі потенційні можливості для
розвитку творчої активності курсантів на заняттях іноземної мови. Вибір
методу залежить від дидактичної мети та змісту навчального матеріалу,
значною мірою від пізнавального потенціалу курсантів та рівня педагогічної
майстерності викладача. Методично правильна розповідь викладача, що
характеризується

чіткістю,

логічною

послідовністю,

спрямованістю,

емоційністю та доступністю, спонукає курсантів проникати в сутність
повідомлюваних фактів, зіставляти окремі з них, шукати між ними зв’язок,
структурувати їх тощо. Опираючись на наявні знання курсантів, їхній досвід,
викладач за допомогою запитань може підводити їх до з’ясування нових
сутностей предметів і явищ навколишньої дійсності, розширювати та
поглиблювати їхні знання. Як бачимо, проблемні творчі завдання за
правильного їх використання містять можливості для активізації пізнавальної
діяльності курсантів та розвитку їх творчих здібностей.
Окрім використання методів розвитку творчої активності курсантів,
важливо враховувати і форми цієї роботи. В. Риндак щодо цього зазначає, що
ефективність

процесу

розвитку

творчого

потенціалу
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збільшити за допомогою індивідуальної й диференційованої роботи, що
ґрунтувалася б на урахуванні особистісної розмаїтості й особливостях перебігу
цього процесу в кожного курсанта. Процес розвитку творчого потенціалу в
кожного курсанта суворо індивідуальний, відбувається за особливим, тільки
йому властивим сценарієм. Своєрідність розвитку визначається різними
обставинами

становлення

особистості

кожного

курсанта:

природними

передумовами, властивостями нервової системи, темпераменту, характеру;
ціннісними орієнтаціями; рівнем розвитку особистості, що виражається в
особливостях самосвідомості, самооцінки. З огляду на це, процес розвитку
творчої активності курсанта вирізняється індивідуальним темпом й характером,
змістовною своєрідністю виявів властивостей творчої індивідуальності [2; 8].
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Бец И. А. Обогащение содержания учебного материала творческими
заданиями в процессе иноязычной подготовки будущих офицеровпограничников
В статье рассматривается вопрос формирования иноязычной
подготовки будущих офицеров-пограничников путем обогащения содержания
учебного материала творческими заданиями во время занятий по
иностранному языку и проводится анализ полученных знаний и овладения
навыками иноязычной компетентности.
Ключевые слова: иноязычная подготовка, творческие задания,
образовательный процесс, творческая активность, будущие офицерыпограничники, нестандартные подходы.
Bets I. Enriching the Content of Educational Material with Creative Tasks
during of Foreign Language Training Formation of Future Border Guards
The article deals with the issue of foreign language training formation of future
border guards by enriching the content of educational material with creative tasks
during a foreign language studies and analyzing the knowledge acquired and
mastering the skills of foreign language competence.
Constructing the content of theoretical and practical training of future border
guards during training, we are aware of the urgent need for the formation of an
extraordinary creative person capable of professional activity competently.
Therefore, the educational process at a higher military educational institution should
be aimed at activating the creative activity of future border guards.
It is found out that one of the most effective means of training is the use of
creative tasks in foreign language classes with future border guards. Enriching the
content of the educational material with creative tasks in the process of a foreign
language studying will promote the cadets’ creative activity intensification, the
development of their autonomy, initiative in the creative search for solving problem
situations in future professional activities.
Creative tasks must meet the following requirements: be professional oriented
and have a stimulating character, contain uncertainty, be accessible. In addition,
they should also be focused on the area of actual and potential development of
cadets' abilities, which is one of the basic rules of personality and activity approach
in the process of pedagogical management of educational and cognitive activities of
future border guards and the development of their creative activity.
Key words: foreign language training, creative tasks, educational process,
creative activity, future border guards, non-standard approaches.
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УДК 37.013:355.23
Людмила БОРОВИК,
Національна академія Державної прикордонної служби
імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
Сьогодення висуває нові вимоги до прикордонного відомства щодо
підготовки
офіцерів,
котрі
повинні
бути
висококваліфікованими
професіоналами. Професіоналізм фахівця залежить від рівня його професійної
компетентності, яка, в свою чергу, включає психолого-педагогічну
компетентність. Формування психолого-педагогічної компетентності – це
актуальне, важливе і складне питання. Зрозуміло, що до його розв’язання
необхідно підходити обдумано і науково обґрунтовано. В статті розкрито
сутність принципів, котрі були покладені в основу формування психологопедагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. Такими
принципами є, як загальновідомі, так і специфічні, пов’язані з особливостями
майбутньої професійної діяльності курсантів відомчого закладу вищої освіти.
Розглянуті у статті принципи були враховані при побудові концепції
дослідження та теоретичної моделі формування психолого-педагогічної
компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників.
Ключові слова: психолого-педагогічна компетентність, майбутні
офіцери-прикордонники, формування, принципи, сутність, професійна
діяльність.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Специфічним і важливим
видом національної безпеки є прикордонна безпека, яка повинна дозволяти
захищати інтереси особистості, суспільства і держави у прикордонній сфері.
Нові цілі та пріоритети суспільного розвитку, головними серед яких є
створення громадянського суспільства та соціально орієнтованої ринкової
економіки,

прагнення

до

інтеграції

в

європейське

співтовариство

та

забезпечення відповідного життєвого рівня людей, неможливо реалізувати без
забезпечення недоторканності нашої держави та безпечного життя її громадян.
На сьогодні офіцери-прикордонники як у повсякденній, так і в бойовій
діяльності мають справу з такими проблемами, для розв’язування яких їм
необхідно бути не просто фахово компетентними, а психологічно та
педагогічно

компетентними.

Це,

в

свою

чергу,
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висококваліфікованих професіоналів-прикордонників. Професіоналізм фахівця
залежить від рівня його професійної компетентності, яка в свою чергу включає
психолого-педагогічну компетентність.
Прикордонна діяльність – це вид соціальної діяльності, метою якої є
захист національних інтересів держави. Ця діяльність може бути реалізована в
трьох основних сферах: службово-функціональній; суспільній; соціальнопобутовій. З огляду на це професійна компетентність офіцера-прикордонника
включає в себе загальновійськову, службово-практичну та психологічну
компетентність

[1].

Сучасні

вимоги

щодо

можливості

офіцером-

прикордонником виступати у якості модератора професійних знань та вмінь
для підлеглих прикордонників потребують підготовки офіцерського складу з
високим рівнем психолого-педагогічної компетентності.
Формування

психолого-педагогічної

компетентності

є

важливим

аспектом у процесі підготовки майбутніх фахівців Державної прикордонної
служби України (ДПСУ). Вона є однією з умов якісного виконання
професійних обов’язків офіцерами-прикордонниками та виступає засобом
забезпечення ефективної діяльності ДПСУ як правоохоронної структури.
Психолого-педагогічна компетентність, враховуючи всі особливості
професійної діяльності офіцерів-прикордонників, виступає

обов’язковою

складовою його професіоналізму.
Вимоги сьогодення щодо підготовки фахівців нового типу зумовлюють
необхідність кардинальної зміни самої ідеології підготовки фахівців. Це
потребує суттєвої зміни освітнього процесу у відомчих закладах вищої освіти,
розширення та поглиблення міжпредметних зв’язків, що передбачає ефективне
використання навчально-виховних та дидактичних ресурсів всіх навчальних
дисциплін, вимагає цілеспрямованої організації роботи щодо формування
психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників.
Формування зазначеної компетентності – це актуальне, важливе і складне
питання. Зрозуміло, що до його розв’язання необхідно підходити обдумано і
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науково обґрунтовано. В основу цього процесу повинні бути покладені певні
принципи, як загальновідомі, так і специфічні.
Отже, метою даної роботи є розгляд принципів дослідження і
формування психологічної компетентності офіцерів-прикордонників.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Взагалі кажучи,
питанню

формування

психолого-педагогічної

компетентності

майбутніх

офіцерів-прикордонників у вітчизняній педагогіці та психології приділено
недостатньо уваги. Звичайно деякі аспекти даної проблематики висвітлені у
дослідженнях

О. Тимченка,

М. Томчука,

О. Торічного,

О. Сафіна,

Є. Потапчука, В. Ягупова. У працях вітчизняних науковців розглядаються
особливості

деяких

складових

психолого-педагогічної

компетентності

майбутніх офіцерів-прикордонників, їхні напрацювання не стосуються змісту,
структури досліджуваної компетентності, не приділено уваги питанням,
специфіці та принципам її формування. Слід зауважити, що у вітчизняній та
зарубіжній науковій літературі є напрацювання присвячені дослідженню
психолого-педагогічної компетентності особистості, але ці напрацювання в
основному стосуються педагогів. Вивченням даної проблематики займались
такі науковці як О. Алфьоров, Н. Кузьміна, С. Максименко, Н. Завінченко,
О. Полуніна. Звичайно професійна діяльність офіцерів-прикордонників має
багато спільного з професійною діяльністю вчителя, оскільки у процесі цієї
діяльності офіцерам доводиться займатись і навчанням, і вихованням своїх
підлеглих прикордонників. Але ж зрозумілим є і те, що професійна діяльність
офіцерів-прикордонників має багато відмінностей і особливостей пов’язаних
насамперед з умовами праці, оточуючим середовищем і контингентом, з яким
доводиться працювати. Отже, психолого-педагогічну компетентність офіцерів
ДПСУ слід розглядати під іншим кутом, дещо з іншої точки зору, враховуючи
те, що діяльність прикордонника є діяльністю в особливих, екстремальних
умовах.
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Отже, метою даної статті є аналіз та виділення принципів формування
такого

складного

особистісного

утворення

як

психолого-педагогічна

компетентність майбутнього офіцера-прикордонника.
Виклад основного матеріалу дослідження. Перш ніж перейти до
безпосереднього

викладу

принципів

процесу

формування

психолого-

педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників проведемо
спочатку короткий аналіз особливостей їх професійної діяльності та завдань
психолого-педагогічної компетентності прикордонників.
Процес формування психолого-педагогічної компетентності майбутнього
офіцера-прикордонника

передбачає

формування

і

підтримку

у

нього

високоморального стану та відповідних позитивних ціннісних орієнтацій,
позитивного емоційного стану, підтримку моральної стійкості, формування їх
позитивної Я-концепції, розвиток морально-психологічних якостей, бажання
здійснювати

самовиховання,

самовдосконалення,

самоконтроль

та

саморегуляцію.
Майбутній офіцер-прикордонник повинен вміти зосередити свої знання,
уміння, навички та зусилля підлеглих на вирішенні головних питань
оперативно-службової діяльності, поєднувати єдиноначальність і демократизм,
розумну ініціативу і службову необхідність при розв’язанні завдань
прикордонного контролю; вміти аналізувати морально-ділові якості підлеглих,
вміти переносити довготривалі фізичні, психологічні й нервові навантаження,
зберігаючи при цьому необхідний рівень працездатності, та налаштовувати на
це підлеглих; вміти організовувати і проводити освітню роботу з особовим
складом, підтримувати в підрозділах статутний порядок тощо.
На основі аналізу наукових джерел, експериментальних досліджень та
військової практики можна виділити функції та завдання психологопедагогічної компетентності, які реалізуються в ході професійної діяльності
майбутніх офіцерів-прикордонників. До них можна віднести:
формування стійкої системи світоглядних та ціннісних орієнтацій на
основі усвідомлення особливостей внутрішньої та зовнішньої політики
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держави, розуміння призначення, цілей і завдань оперативно-службової
діяльності прикордонників;
розвиток

у

прикордонників

високоморальних

духовних

якостей,

дотримання норм загальнолюдської моралі та національної ментальності і
товариського

ставлення

до

колег

по

службі,

формування

соціально-

психологічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників;
розвиток у майбутніх офіцерів ДПСУ бажання самовдосконалюватись
через саморозвиток, самоконтроль та саморегуляцію;
формування у майбутніх офіцерів-прикордонників вміння здійснювати
психологічний вплив на підлеглих;
формування моральної стійкості до дії психотравмуючих чинників таких,
як застосування зброї, людські втрати, ізольованість прикордонного підрозділу,
умови несення служби, формування готовності терпляче переносити всі
труднощі професійної діяльності;
формування

у

військових

колективах

здорових

міжособистісних

стосунків, позитивного морально-психологічного клімату, комунікативних
вмінь майбутніх офіцерів-прикордонників, виховання у них загальної культури
поведінки, розвиток їх рефлексії та ін.
З

аналізу

наукових

джерел

та

практичної

діяльності

офіцерів-

прикордонників випливає, що психолого-педагогічна компетентність останніх
має наступні складові: ціннісно-мотиваційну, комунікативну, рефлексивну,
організаторську, управлінську, когнітивну, діяльнісно-операційну, навчальновиховну, соціально-психологічну, емоційно-вольову, самоактуалізуючу [2].
З огляду на складність структури психолого-педагогічної компетентності
майбутніх офіцерів-прикордонників і на перераховані цілі та її складові у
процесі

формування

цієї

особистісної

якості

слід

враховувати

як

загальноприйняті так і специфічні принципи.
В основу формування психологічної компетентності майбутніх офіцерів
ДПСУ

можуть

детермінізму,

бути

єдності

покладені
свідомості

наступні
і

загальновідомі

діяльності,

вивчення
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об’єктивності і всебічності, конкретності, ефективності і оптимальності;
комплексності і системності, принцип проектування та моделювання та ін.
Зупинимось на більш конкретному розгляді сутності кожного з
перерахованих принципів.
Принцип детермінізму дозволив нам у процесі дослідження і формування
психолого-педагогічної компетентності майбутнього офіцера-прикордонника,
врахувати всі чинники та детермінанти, котрі визначають цю компетентність,
впливають на неї, визначають її динаміку.
Принцип єдності свідомості і діяльності полягав у тому, що вплив на
свідомість майбутнього офіцера-прикордонника з метою формування його
психолого-педагогічної компетентності не може відбуватись поза його
діяльністю, а лише у процесі цієї діяльності.
Принцип

об’єктивності

і

всебічності

та

принцип

конкретності

передбачали об’єктивне та всебічне дослідження та вивчення розглядуваної
особистісної якості майбутніх офіцерів-прикордонників, вимагали врахування
всіх

особливостей

конкретних

цілей,

психолого-педагогічної
функцій

компетентності

психолого-педагогічної

та

розробку

компетентності,

конкретного комплексу методик її дослідження, здійснення конкретних кроків
щодо її формування у майбутніх офіцерів-прикордонників.
Принцип вивчення у розвитку полягав у тому, що психолого-педагогічна
компетентність досліджувалась і вивчалась у розвитку, а саме, вивчали та
визначали рівень її розвитку в майбутніх офіцерів-прикордонників, тобто у
курсантів академії, протягом усього періоду навчання у відомчому закладі
вищої освіти. На кожному етапі (1–4 курс) проводився глибокий порівняльний
аналіз рівня розвитку психолого-педагогічної компетентності курсантів. Лише
вивчаючи досліджуваний особистісний феномен у розвитку можна глибоко
проникнути у сутність цього поняття та врахувати всі його особливості в
подальшій роботі щодо її формування.
Сукупність оптимальних умов для досягнення ефективного результату
щодо формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018
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прикордонників забезпечувалась дотриманням принципів ефективності і
оптимальності.
Принцип комплексності і системності полягав у тому, що до вивчення
досліджуваного особистісного утворення слід підходити системно, тобто
здійснюючи системний підхід, і у комплексі, враховуючи всі деталі цього
процесу.
Відомо, що системний підхід – це методологічний напрямок в науці,
основне завдання якого полягає в розробці методів дослідження та
конструювання складно організованих об’єктів.
Застосувати системний підхід це означає:
досліджуваний об’єкт має бути розглянутий як певна множина елементів,
взаємозв’язок яких обумовлює цілісні властивості цієї множини;
основна увага звертається на виявлення різноманітності зв’язків як
усередині об’єкта, так і в його взаємовідносинах із зовнішнім оточенням;
для розуміння поведінки систем необхідно виявити процеси управління,
які реалізуються даною системою, тобто форми передачі інформації та способи
дії одних частин системи на інші;
необхідно виявляти елементи імовірнісної поведінки досліджуваних
об’єктів [3].
Підхід, побудований на принципі системності, спрямований на виявлення
основних закономірностей виникнення і розвитку особистості загалом.
Принцип системності є механізмом сходження від абстрактного до цілого; він
пов’язує знання, що розвивається, і предметно-перетворюючу діяльність, яке
породжує це знання [4].
Принцип проектування та моделювання спрямований на штучне
створення психолого-педагогічних процесів, які виникають у ході професійної
діяльності прикордонних фахівців. Експериментальні моделі тих або інших
процесів, характеристик, якостей або здібностей вибудовуються з метою
пізнання. Крім того вони є відображенням тих процесів, котрі реально існують і
функціонують. Конструювання таких моделей, а в нашому випадку моделі
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формування

психолого-педагогічної

компетентності,

виникає

в

процесі

складної логічної обробки результатів пізнання, що становить суть людської
культури [5].
Враховуючи особливості професійної діяльності майбутніх офіцерівприкордонників обов’язково необхідно брати до уваги і специфічні принципи:
об’єктивність

оцінки

військово-політичної

і

соціально-економічної

ситуації в Україні та патріотизм;
організації і формування психолого-педагогічної компетентності в тісній
взаємодії з іншими видами всебічного забезпечення професійної діяльності
прикордонників;
безперервності

процесу

формування

психолого-педагогічної

компетентності, постійного впливу на свідомість і поведінку майбутніх
офіцерів-прикордонників у повсякденних та екстремальних умовах;
цілеспрямованості психолого-педагогічної компетентності на вирішення
конкретних професійних завдань;
диференційованого

підходу

в

процесі

формування

психолого-

педагогічної компетентності з врахуванням індивідуально-психологічних
особливостей майбутніх офіцерів-прикордонників;
єдності та узгодженості дії всіх суб’єктів формування психологопедагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників;
пріоритет вирішення завдань охорони та захисту держави.
Зупинимось

на

більш

детальному

аналізі

сутності

кожного

з

перерахованих принципів.
У ході своєї професійної діяльності офіцер-прикордонник виконує
завдання охорони державного кордону від різного роду зовнішніх посягань.
Україна межує з багатьма державами, через Україну пролягає велика кількість
міграційних шляхів нелегалів, що в свою чергу вимагає від прикордонників
адекватних дій у різного роду ситуаціях, котрі можуть скластися на кордоні, а
для цього майбутній офіцер-прикордонник повинен правильно оцінювати і
розуміти зовнішню політику держави та соціально-політичні й соціально© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018
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економічні процеси, що відбуваються у ній. На підставі цього можна
стверджувати, що в основу процесу формування психолого-педагогічної
компетентності майбутніх офіцерів ДПСУ необхідно ставити принцип
об’єктивності оцінки зовнішньополітичної та соціально-економічної ситуації
України.
Принцип організації і проведення формування психолого-педагогічної
компетентності в тісній взаємодії з іншими видами всебічного забезпечення
професійної діяльності прикордонників полягав у тому, що у ході виконання
своїх службових обов’язків майбутньому офіцеру доведеться вирішувати
службово-функціональні, суспільні, освітні, виховні та соціально-побутові
завдання. Вирішення кожного з цих завдань вимагає певного рівня розвитку
психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників і її
формування повинне відбуватись в умовах навчання у закладі вищої освіти та
вдосконалюватись з набуттям досвіду в ході вирішення цих завдань, у тісній
взаємодії усіх видів забезпечення професійної діяльності.
Процес

формування

досліджуваної

особистісної

якості

не

може

відбуватись дискретно, він відбувається постійно у процесі навчання з
переходом з курсу на курс, у процесі саморозвитку та самовдосконалення під
час навчання в академії Державної прикордонної служби. Отже, для процесу
формування психолого-педагогічної компетентності важливим є принцип
безперервності процесу формування розглядуваного особистісного утворення
курсанта у повсякденних та екстремальних умовах.
Як вже відмічалось, психолого-педагогічна компетентність майбутніх
офіцерів-прикордонників є складовою їх професійної компетентності, а від
рівня

сформованості

професійної

компетентності

залежить

якість

та

ефективність виконання ним конкретних службових завдань. Таким чином, для
процесу

формування

психолого-педагогічної

компетентності

не

менш

важливим є принцип її цілеспрямованості на вирішення конкретних службових
та професійних завдань.
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Принцип диференційованого підходу в процесі формування психологпедагогічної компетентності з врахуванням індивідуально-психологічних
особливостей майбутніх офіцерів-прикордонників полягає у тому, що у процесі
формування

цієї

особистісної

якості

слід

обов’язково

враховувати

індивідуально-психологічні особливості мотиваційної, когнітивної та емоційновольової сфер особистості курсанта. Це є цілком зрозуміло оскільки кожен
індивід має свої особливості у розвитку цих сфер, а також різні рівні їх
сформованості. Слід відмітити, що кожна з цих сфер певним чином пов’язана з
психолого-педагогічною компетентністю особистості.
Відомо, що будь-який процес, в тому числі і процес формування
психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів ДПСУ включає в
себе наступні елементи:
цілі та завдання формування психолого-педагогічної компетентності;
суб’єкти формування психолого-педагогічної компетентності;
об’єкти формування психолого-педагогічної компетентності;
систему взаємовпливу та зв’язків між цілями, завданнями, суб’єктами та
об’єктами формування психолого-педагогічної компетентності;
результат процесу формування психолого-педагогічної компетентності.
Отже,

одним

з

елементів

процесу

формування

досліджуваної

компетентності є суб’єкти цього процесу. На основі глибокого аналізу
особливостей професійної діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників та
системи їх підготовки і навчання в Національній академії Державної
прикордонної служби нами були виділені суб’єкти формування психологопедагогічної компетентності. До них слід віднести: викладачів загалом і
викладачів загальновійськових та військово-спеціальних дисциплін зокрема та
офіцерів-наставників (керівників, курсових офіцерів), практичних психологів.
Тому принцип єдності та узгодженості дії всіх суб’єктів формування
психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників
має особливе значення, тому що лише при тісній і плідній взаємодії усіх
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перерахованих суб’єктів можна досягнути високого результату у процесі
формування досліджуваного особистісного утворення.
І,

нарешті,

формування

психолого-педагогічної

компетентності

майбутнього офіцера органів охорони державного кордону переслідує єдину
мету – це формування професіонала-прикордонника, який якісно і своєчасно
буде виконувати свої професійні обов’язки. Наявність у майбутнього офіцераприкордонника

високого

рівня

психолого-педагогічної

компетентності

сприятиме ефективному виконанню ним завдань професійної діяльності,
іншими словами в основу формування розглядуваного особистісного утворення
необхідно ставити принцип пріоритету виконання завдань охорони державного
кордону.
З огляду на підсумки вищесказаного, можна зробити наступні висновки:
психолого-педагогічна

компетентність

майбутнього

офіцера-

прикордонника – це складне особистісне утворення, яке входить до складу його
професійної компетентності та потребує окремого детального вивчення;
психолого-педагогічна

компетентність

майбутнього

офіцера-

прикордонника має певні цілі і у ході професійної діяльності останнього
виконує певні функції;
у процесі формування даного особистісного феномену слід враховувати
сукупність загальноприйнятих принципів, а оскільки майбутня професійна
діяльність має свої особливості, то існує ряд специфічних принципів, котрі
також обов’язково слід враховувати у процесі формування психологопедагогічної компетентності майбутнього офіцера-прикордонника.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі може бути
виокремлення критеріїв та показників психолого-педагогічної компетентності
майбутніх офіцерів ДПСУ, виявлення детермінантів і чинників та побудова
теоретичної моделі її формування.
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Боровик Л. В. Принципы формирования психолого-педагогической
компетентности будущих офицеров-пограничников
Современность выдвигает новые требования к пограничному ведомству
по подготовке офицеров, которые должны быть высококвалифицированными
профессионалами. Профессионализм специалиста зависит от уровня его
профессиональной компетентности, которая, в свою очередь, включает
психолого-педагогическую
компетентность.
Формирование психологопедагогической компетентности – это актуальный, важный и сложный
вопрос. и к его решению необходимо подходить обдуманно и научно
обоснованно. В статье раскрыта сущность принципов, которые были
положены в основу формирования психолого-педагогической компетентности
будущих офицеров-пограничников. Такими принципами являются, как
общеизвестные, так и специфические, связанные с особенностями будущей
профессиональной деятельности курсантов ведомственного учреждения
высшего образования. Рассмотренные в статье принципы были учтены при
построении концепции исследования и теоретической модели формирования
психолого-педагогической компетентности будущих офицеров-пограничников.
Ключевые слова: психолого-педагогическая компетентность, будущие
офицеры-пограничники,
формирование,
принципы,
сущность,
профессиональная деятельность.
Borovik L. Principles of the Formation of Psychological and Pedagogical
Competence of Future Border Guard Officers
Presently, there are new requirements for the border authority to prepare
officers who should be highly skilled professionals. The professionalism of a
specialist depends on the level of his professional competence, which in turn includes
psychological and pedagogical competence. Formation of psychological and
pedagogical competence is an actual, important and complex issue. It is clear that
before its solution it is necessary to approach thoughtfully and scientifically
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substantiated.
In the article, the author reveals the essence of the principles that laid the
foundation for the formation of psychological and pedagogical competence of future
border guard officers.
Among such principles are the generally accepted, and specific, related to the
peculiarities of the future professional activity of cadets of the departmental higher
educational institution.
The generally accepted principles of the formation of the psychological and
pedagogical competence of future officers-border guards are: the principle of
determinism, the principle of unity of consciousness and activity, the principle of
study in development, the principle of objectivity and comprehensiveness, the
principle of concreteness, the principle of effectiveness and optimality; the principle
of complexity and systemcity, the principle of design and modeling.
Taking into account the peculiarities of the professional activity of future
border guards, it is necessary to take into account specific principles: the objectivity
of assessing the military-political, socio-economic situation in Ukraine and
patriotism; organization and formation of psychological and pedagogical
competence in close interaction with other types of integrated provision of
professional activity of border guard officers; continuity of the process of formation
of psychological and pedagogical competence, constant influence on the
consciousness and behavior of future border guard officers in daily and extreme
conditions; the focus of psychological and pedagogical competence on solving
specific professional tasks; differentiated approach in the process of formation of
psychological and pedagogical competence taking into account individual
psychological peculiarities of future border guard officers; unity and coherence of
actions of all subjects of formation of psychological and pedagogical competence of
future border guard officers; the priority of the decision of the tasks of the state
border.
The principles considered in this article were taken into account when
constructing the concept of research and the theoretical model for forming the
psychological and pedagogical competence of future officers-border guards.
Key words: psychological and pedagogical competence, future border guard
officers, formation, principles, essence, professional activity.
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УДК 371.134
Олена ВАРАВА
заступник директора з навчальної роботи,
Кіровоградський медичний коледж ім. Є. Й. Мухіна,м. Кіровоград
КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ У МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖАХ
У статті висвітлені проблеми якості професійної підготовки студентів
медичних коледжів. Встановлено, що реалізація мети забезпечення якісної
професійної освіти в медичних коледжах передбачає використання комплексу
заходів, зокрема й потенціал міжнародного співробітництва. Запропоновано
основні ідеї внутрішньої системи якості професійної підготовки студентів
медичних коледжів. Структуровано кризи професійного становлення в період
навчання в медичному коледжі, які впливають на якість професійної
підготовки студентів. Окреслено напрямами підвищення ефективності
професійної підготовки студентів у медичних коледжах.
Ключові слова: професійна підготовка, медичні коледжі, кризи
професійного становлення, якість професійної освіти.
Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах гуманізації та
гуманітаризації професійної освіти України одним з пріоритетних напрямів
удосконалення підготовки студентів в медичних коледжах є розробка моделей
підготовки фахівців, зорієнтованих на їхній гармонійний розвиток, становлення
професійної самосвідомості та формування професійно важливих якостей. Нині
в Україні якість освіти обговорюється все частіше і, зазвичай, як проблема, а не
досягнення. Майже всі реформи, які здійснюються в сфері професійної освіти,
обґрунтовуються

необхідністю

підвищувати

її

якість.

Співставляючи

загальносвітові й українські виклики професійної освіти, В. Кремень відзначає
три ключові чинники, які впливають на звернення до проблем якості освіти:
зниження можливостей державного фінансування професійної освіти, її
масовізація й інтернаціоналізація [1, с. 147]. Можна по-різному трактувати ці
чинники, але загальний висновок полягає в тому, що в сучасних умовах
постійних соціокультурних трансформацій перед кожною особистістю і
соціальною

системою

все

гостріше

постає

проблема
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Звернення до концепту якості у вирішенні такої проблеми є не випадковим: за
цим терміном приховані і шляхи вирішення проблеми і шляхи симуляції її
вирішення. Ключовою точкою, в якій ці два шляхи розходяться, є розуміння
самого змісту концепту “якість освіти” як остаточно певної мети або проблеми,
що вимагає подальшого вирішення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Загальнопедагогічні
аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців, організації освітнього
процесу досліджували В. Андрущенко, М. Кадемія, В. Кремень, О. Матяш,
В. Шахов та ін. Проблеми якості освіти у навчальних закладах І–ІІ рівнів
акредитації є предметом наукових розвідок таких науковців: Г. Васянович,
Р. Гуревич, І. Зязюн, А. Коломієць, В. Штифурак та ін. Аналіз сучасної
науково-педагогічної

літератури

свідчить

про

необхідність

подальшого

вивчення проблеми якості освіти у медичних коледжах, пошуку шляхів її
вирішення та їхньої практичної реалізації.
Тому метою статті є визначення критеріїв ефективності якості
професійної підготовки студентів медичних коледжів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ще досить недавно
професійна освіта розглядалася як засіб здійснення культурно-політичного
впливу, а нині вона розглядається як товар. Сучасний світовий ринок освіти
оцінюється приблизно в 100 мільярдів доларів і ця цифра приблизно
еквівалентна річному обороту світових ринків золота, необроблених алмазів і
ювелірних діамантів разом узятих. Не дивно, що практично всі провідні або
просто досить багаті країни активно й цілеспрямовано працюють над тим, щоб
закріпити за собою місце в цій перспективній економічній ніші. Йде напружена
конкурентна боротьба, з одного боку, за студентів, а з іншого – за викладацькі
кадри,

педагогічні

технології

і

доступ

до

ресурсів,

необхідних

для

матеріального забезпечення освітнього процесу [2, с. 69]. Таким чином, можемо
припустити, що на сучасному етапі глобалізації на нашій планеті розгорнулася
стратегічна боротьба за сукупний світовий інтелект. Усі розвинені країни світу
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вже визначили стратегію власного розвитку: формування інноваційної моделі
економіки, заснованої на знаннях, адже основною причиною виникаючих криз
є критичний розрив між вимогами економіки і якістю освіти нації.
Основними реформами, які проводяться у провідних країнах світу є:
1) розвиток ефективних систем забезпечення якості;
2) створення інституційних, загальнонаціональних та європейських
систем якості; пошук загальних критеріїв і методів;
3) покладання відповідальності за забезпечення якості на навчальний
заклад як основу його підзвітності перед суспільством;
4) формування провідних компонентів національних систем забезпечення
якості, що має на меті визначення обов’язків органів і установ, оцінювання
програм і навчальних закладів, застосування внутрішньої і зовнішньої оцінки,
впровадження систем акредитації та співставних процедур, міжнародне
партнерство і побудова мереж навчального закладу [3, с. 44].
Реалізація мети забезпечення якісної професійної освіти в медичних
коледжах передбачає використання комплексу заходів, зокрема й потенціал
міжнародного співробітництва:
забезпечення
міжнародним

випускників

компонентом,

професійними

навичками

знаннями,

міжкультурного

збагаченими
спілкування

і

готовності до життя і діяльності в умовах міжнародного співробітництва та
конкуренції [4, с. 208];
залучення міжнародних компонентів у всі сфери (освітню, наукову,
управлінську та ін.) діяльності медичного коледжу;
наявність ефективної системи управління якістю освіти, створеної на
основі міжнародних вимог, стандартів;
здійснення

на

постійній

основі

науково-педагогічних

зв’язків

із

зарубіжними медичними коледжами та закладами вищої медичної освіти,
науковими центрами та міжнародними організаціями, академічного обміну
викладачами, слухачами та студентами; участь в міжнародних освітніх і
наукових програмах і проектах.
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Водночас основою внутрішньої системи якості підготовки студентів
медичних коледжів повинні бути покладені такі ідеї:
1) управління якістю реалізується як управління станом освітньої системи
на основі концепцій, закладених у стандартах менеджменту, і як управління
кінцевим результатом шляхом кількісної та якісної оцінки індивідуальної
діяльності студента на всіх етапах навчання;
2) використання принципу коректного зворотного зв’язку на всіх етапах
освоєння освітньої програми за фахом, а також на етапі адаптації до
професійної діяльності випускника;
3)

відкритість

інформаційного

середовища

для

викладачів,

співробітників, студентів, потенційних роботодавців, контролюючих органів та
громадських організацій.
Окрім проблем якості професійної освіти загалом, існує проблема якості
професійної підготовки, яку в межах статті розглядатимемо як сукупність
організаційних

і

педагогічних

заходів,

що

забезпечують

формування

особистості професіонала. Серед чинників, що детермінують професійне
становлення особистості на етапі професійного навчання, Т. Кравцова
виокремлює соціальну ситуацію розвитку (вступ до медичного коледжу), яка
зумовлює

перетворення

навчально-професійної

діяльності

в

провідну

діяльність цього періоду. В її межах відбувається формування основних
новоутворень особистості студентського віку – професійної самосвідомості та
професійно-важливих

якостей [4,

с. 210].

Подібної

думки

дотримується

І. Харащук, яка стверджує, що під час навчання в медичному коледжі у
студентів присутні три форми професійної активності (навчальної діяльності):
шкільно-навчальна

(сформована

до

вступу

в

коледж),

навчально-

академічна (формується на 2-му курсі і забезпечує засвоєння фундаментальних
дисциплін) та навчально-професійна (формується під час виробничої практики
на 3-му і 4-му курсах навчання). У своїй сукупності вони забезпечують
розвиток провідних новоутворень особистості майбутнього фахівця [5, с. 112].
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Таким чином, етап професійного навчання охоплює два періоди:
навчально-академічний період (1-2-й курси навчання) і навчально-професійний
(3-4-й курси). Перший період пов’язаний з формуванням навчальної діяльності,
адекватної вимогам коледжу й особистості студента та відбувається шляхом
низки фаз: “післявступна ейфорія” й апробування допрофесійних форм
навчальної діяльності, фаза усвідомлення неефективності професійних форм
навчальної діяльності та формування нових, а також фаза найвищого розвитку
навчально-академічної діяльності студента. У навчально-професійний період
закладаються основи особистості професіонала, а також психологічної системи
професійної діяльності.
Досить цікавою стосовно криз професійного розвитку є думка О. Кокун,
які автор відносить до групи нормативних вікових криз, які визначають
характер особистісно-професійного розвитку майбутніх фахівців шляхом
актуалізації

усвідомлення

студентами

власної

некомпетентності,

непідготовленості до обраної професії, своєї невідповідності вимогам, що
висуваються до особистості фахівця. Зокрема, для етапу професійного
навчання, на думку автора, характерна наявність двох криз: кризи навчальнопрофесійної орієнтації та кризи професійного навчання. Перша з них пов’язана
з вибором професійного навчального закладу та способу професійної
підготовки, а друга – безпосередньо з періодом навчання в медичному
коледжі [6, с. 119].
На думку С. Лоттер (С. Lotter), В. Харвуд (W. Harwood) та Дж. Бонер
(J. Bonner), спектр криз професійного розвитку на етапі професійного навчання
дещо ширший. Так, для 1-го курсу навчання характерна “криза очікувань”,
пов’язана із зіткненням очікувань недавніх абітурієнтів щодо обраної професії з
навчальними буднями 1-го курсу. Ця криза провокує: хибні уявлення про
майбутню професію, невизначеність професійних цілей, невірна суб’єктивна
модель навчальної діяльності тощо. Однак пік професійної невідповідності
особистості припадає на другий рік навчання в медичному коледжі, так званий
«негативний синдром 2-го курсу», який пов’язаний з подоланням суперечності
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між рівнем допрофесійної підготовки студентів і вимогами медичного
коледжу [7, с. 200]. Студенти розчаровуються у власному професійному виборі,
задумуються про зміну навчального закладу, зміну спеціальності. Істотним є те,
що криза має місце і за хороших загалом показників успішності навчання.
Ці симптоми, вважає Н. Антонова, досягають своєї максимальної виразності на
3-му

курсі

навчання

і

виявляються

у

“кризі

професійного

самовизначення” [8, с. 5]. Основною причиною її виникнення є відсутність у
студентів медичного коледжу цілеспрямованого формування в професійній
підготовці якостей особистості, що становлять основу професії. Навчання на
4 курсі

супроводжується

працевлаштування”.

“кризою

Перша

криза

спеціалізації”

пов’язана

з

та

вивченням

“кризою
спеціальних

дисциплін і виходом студентів на самостійну виробничу практику, під час якої
відбувається трансформація навчально-професійної діяльності в професійну.
Тоді як друга криза визначає професійний розвиток особистості студентів
наприкінці навчання в медичному коледжі, коли вони займаються пошуком
місця роботи і плануванням власної кар’єри [9, с. 253].
Таким чином, основним завдання професійної підготовки студентів в
медичних коледжах є формування особистості майбутнього професіонала,
зокрема, розвиток його професійного самосвідомості. Адже на думку
науковців, медичний коледж є освітнім середовищем для формування
професійної ідентичності майбутніх фахівців сестринської справи [10].
Висновки дослідження та перспективи подальших розвідок. З цих
позицій

значущими

напрямами

підвищення

ефективності

професійної

підготовки студентів у медичних коледжах, на нашу думку, є:
1)

розробка

спеціальностями,

системи
яка

б

професійного

дозволила

шляхом

відбору

абітурієнтів

використання

за

надійних,

диференційованих, прогностичних методик, відібрати студентів, які за
індивідуальними властивостями відповідають вимогам, що висуваються до
особистості фахівця в цій сфері;
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2) реалізація індивідуально-диференційованого підходу у професійній
підготовці

майбутніх

фахівців,

що

передбачає

не

лише

урахування

індивідуальних, вікових та соціально-психологічних особливостей студентів, а
й вивчення їхньої динаміки успішності протягом усього навчання з метою
дотримання вчасної корекції;
3) цілеспрямоване формування на 1–2 курсах навчання загальних
способів орієнтування майбутніх фахівців у навчально-професійній діяльності,
міжособистісній взаємодії, в новій ситуації розвитку (вступ і навчання в
медичному коледжі);
4) психолого-педагогічне керівництво професійним та особистісним
самовизначенням студентів шляхом вивчення та аналізу професіоналів,
зустрічей з досвідченими фахівцями, складання карт професійного росту і
самовдосконалення;
5) підвищення рівня професійної мотивації студентів шляхом розвитку
позитивного ставлення до обраної професії та формування компетентних
уявлень про неї шляхом аргументованого роз’яснення цілей та значення
вивчення кожної дисципліни, передбаченої навчальним планом.
6) забезпечення можливостей творчого самовідчуття, осмислення та
здійснення майбутніми фахівцями власного професійного «Я», шляхом
організації керованої самостійної роботи студентів;
7)

забезпечення

діалогового

процесу

навчання

за

допомогою

використання інтерактивних методів (діалог, організаційно-навчальні ігри,
групові дискусії тощо), що забезпечують розвиток у майбутніх фахівців
рефлексивності як здатності особистості до активного осмислення власного
внутрішнього світу.
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Рецензент – доктор педагогічних наук, професор Мельничук І. М.
Варава Е. Б. Критерии эффективности качества профессиональной
подготовки студентов в медицинском колледже
В статье освещены проблемы качества профессиональной подготовки
студентов медицинских колледжей. Установлено, что реализация цели
обеспечения качественного профессионального образования в медицинских
колледжах предусматривает использование комплекса мер, включая потенциал
международного сотрудничества. Предложены основные идеи внутренней
системы качества профессиональной подготовки студентов медицинских
колледжей. Структурированы кризисы профессионального становления в
период обучения в медицинском колледже, влияющие на качество
профессиональной подготовки студентов. Определены направлениями
повышения эффективности профессиональной подготовки студентов в
медицинских колледжах.
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Ключевые слова: профессиональная подготовка, медицинские колледжи,
кризисы профессионального становления, качество профессионального
образования.
Varava O. Criteria of Efficiency of Professional Training of Students in
Medical Colleges
The problems of the quality of the professional training of medical college
students are covered in the article. The quality of the educational process is an
important strategic task and the main competitive advantage of educational
institutions. The urgency of the problem of improving the quality of professional
education in medical colleges is due to the need for a new model of education and a
gradual transition to innovative education and knowledge-based economies, where
human capital becomes the main productive force of society, as well as the growth of
the requirements of the economy, the labor market, employers and the whole society
in general to the quality of specialists’ training. Quality as a relative concept has two
aspects: the first – compliance with standards or specifications; the second –
correspondence to the consumer’s requests. Quality of education is not only the
result of the output (student’s education), but also the quality of goals, the quality of
the organization of educational process and the quality of teaching staff.
The crises of professional development in the period of studying at a medical
college has been structured. These crises affects the quality of students’ professional
training (1st course – “crisis of expectations”, 2nd course – “negative syndrome of 2nd
course”, 3rd course – “crisis of professional self-determination”, 4th course – “crisis
of specialization” and “crisis of employment”). The directions of increasing the
efficiency of professional training of students in medical colleges are outlined
(professional selection of students in specialties; the implementation of an
individually differentiated approach in the training of future specialists; the
purposeful formation of 1-2 courses of training on the general ways of future
specialists’ orientation in educational and professional activities, interpersonal
interaction, in the new developmental situation; professional’s psychological and
pedagogical leadership and students’ personal self-determination; increase of
medical colleges students’ professional motivation level; providing opportunities for
creative self-awareness, understanding and implementation of future professionals’
own professional “I”; providing educational dialogue process using interactive
teaching methods).
Key words: professional training, medical colleges, professional development
crises, quality of professional education.
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кандидат психологічних наук,
Національний університет “Львівська політехніка” м. Львів
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ: ПЕДАГОГІЧНИЙ
АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ
У статті розглянутий педагогічний аспект проблеми підготовки
майбутніх фахових психологів у процесі їхнього навчання в вищому навчальному
закладі. Здійснений огляд наукових публікацій за темою дослідження;
сформований раціональний підхід до висвітлення даної теми. З позицій
запропонованого підходу розглянуте педагогічне забезпечення процесу
підготовки майбутніх фахових психологів. З’ясовано, що педагогічний аспект
підготовки професійних психологів полягає в відповідному, педагогічному
наповненні всіх компонентів структури педагогічної діяльності та
забезпечення її функціонування як цілісної системи. Зроблені висновки з
проведеної роботи; накреслені перспективи подальших досліджень за даною
темою.
Ключові слова: підготовка майбутніх фахових психологів, навчальновиховний процес, психолого-педагогічні впливи, структура педагогічної
діяльності.
Постановка проблеми у загальному вигляді. До найважливіших
аспектів підготовки фахових психологів у вищих навчальних закладах (ВНЗ)
належить

педагогічний,

оскільки

формування

майбутніх

професіоналів

відбувається в ході цілісного педагогічного процесу і є результатом психологопедагогічної взаємодії викладачів з тими, хто навчається. Даний аспект полягає
в необхідності вибору певних методів, прийомів та способів здійснення
психолого-педагогічних впливів, у врахуванні специфіки викладання предметів,
а також індивідуальних психологічних особливостей тих, хто навчається тощо.
Не менш важливим є формування належної мотивації, як до освоєння фаху, так
і до подальшої професійної діяльності, постійного вдосконалення та ін.
Оскільки

педагогічні

чинники

значною

мірою

детермінують

процес

професіоналізації майбутніх психологів у ході навчання, вони повинні
враховуватися при пошуку можливостей для вирішення завдань з їхньої
© Вінтюк Ю. В.
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підготовки. Вказана обставина зумовлює актуальність даного дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Пошук публікацій за
темою дослідження дозволив встановити, що дослідники приділяють їй не
достатньо уваги [1–5], проте варто коротко розглянути деякі моменти
здійсненого огляду.
Певний аналіз теортетико-методологічних підходів класичних і сучасних
праць у галузі психології та педагогіки здійснила Т. В. Хуторянська, що
дозволило їй виокремити психологічний і педагогічний аспекти професійної
підготовки майбутніх фахівців. Важливим методологічним положенням, що
робить можливим дослідження процесу професійної підготовки, вона вважає
науково обґрунтоване висловлювання С. Л. Рубінштейна про те, що сама
діяльність є єдністю зовнішнього і внутрішнього, що сприяє виявленню
зовнішніх і внутрішніх умов професійної підготовки майбутніх фахівців.
З огляду на це велика увага вітчизняними науковцями приділялась розробці
структури діяльності [5, c. 95]. У подальшому викладі авторка відзначає, що в
сучасній педагогічний науці вивчаються лише окремі питання, що стосуються
процесу підготовки майбутніх фахівців: його зміст і сутність, види підготовки,
спрямованість; відзначено також необхідність розглядати діяльність як цілісну
систему. Проте ні в одному з досліджень не подано достатньо повного бачення
проблеми.
І. В. Жуланова і А. М. Медведєв відзначають, що під час підготовки
майбутніх психологів і педагогів психологія людини для них повинна бути
найважливішим

предметом

вивчення.

Саме

психологічна

організація

переживань власного життя, вважають вони, постає перед молодими людьми
прямо і безпосередньо. Дані автори вбачають проблему в тому, що саме цей
предмет, який “завжди під рукою”, саме і не розглядається, не експікується і не
об’єктивується, а цим самим не включається в освітній процес [3]. Відповідно,
вони вказують на труднощі процесу формування майбутніх фахівців, які є
наслідком з ситуації, що склалася; і пропонують певні зміни в організації
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навчального процесу, спрямовані на подолання вказаного протиріччя.
О. В. Матвієнко і О. М. Затворнюк, розглядаючи проблему фахової
підготовки майбутніх психологів, розглядають структуру та систему організації
їхньої підготовки в процесі навчання у ВНЗ; наводять психологічні засоби та
мотиви активізації цього процесу в різних формах та на різних курсах
навчання [4]. Проте детального розгляду компонентів процесу педагогічної
діяльності в ході підготовки майбутніх психологів вони не здійснюють, як і не
подають педагогічного вмісту всіх складових компонентів цієї діяльності.
Як видно з наведеного, дослідники розглядають у своїх працях,
присвячених проблемі підготовки майбутніх фахових психологів, лише окремі
питання, проте цілісного її розгляду не здійснено. Стосовно педагогічного
аспекту підготовки майбутніх фахівців, наявної інформації ще менше. Дана
обставина диктує необхідність проведення самостійного дослідження.
Вихідні передумови дослідження (формування підходу). Для висвітлення
педагогічного аспекту проблеми, що перебуває у центрі розгляду в даній
роботі, доцільно керуватися наступними міркуваннями. Робота педагога з
підготовки майбутнього практичного психолога – це один з різновидів
діяльності. В найзагальнішому випадку під діяльністю розуміють сукупність
дій людини, спрямовану на бажану зміну певного об’єкта.
Діяльність педагога має свої особливості. Кожен виконує певні дії,
спрямовані на досягнення мети і викликані станом об’єкта, яким він
займається; у педагога – це людина, яка бажає освоїти певний фах і тому прагне
здобути необхідну освіту. В даному випадку – це студент, який має бажання
здобути професію практичного психолога.
Професійна освіта – це процес і результат професійного становлення та
розвитку особистості, які супроводжуються набуттям знань, вмінь та навичок за
конкретними професіями і спеціальностями [4, с. 216]. Призначення цього
процесу – досягнення об’єктом психолого-педагогічних впливів професійної
готовності до виконання фахової діяльності; а його результат – випуск фахівця
відповідного профілю, готового до виконання своїх професійних обов’язків.
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Сукупність дій педагога, пов’язана з впливом на об’єкт у бажаному
напрямку, становить відповідну діяльність. А характер кожного виду діяльності
обумовлюється

особливостями

предмету,

на

який

спрямовані

впливи,

поставленою метою, наявними засобами та ін. У даному випадку в центрі
розгляду перебуває педагогічне наповнення процесу підготовки майбутніх
фахових психологів під час їхнього навчання у ВНЗ.
Діяльність педагога – різновид професійної діяльності, спрямованої на
всебічну підготовку різноманітних кадрів. Педагогічна діяльність – це процес
виконання завдань, пов’язаних з навчанням і вихованням тих, хто здобуває
професійну освіту. В її структуру входять цілі, мотиви, способи, пізнавальні
процеси, знання, навички, вміння, якості особистості і т. п. Діяльність педагога
є мистецтвом і полягає у реалізації психолого-педагогічних знань. Її хід, цілі і
засоби, що використовуються в процесі роботи педагога, залежать від цілого
ряду чинників, багато з яких важко передбачити наперед. З огляду на це дана
діяльність передбачає глибоке знання життя, людської психіки, вміння розуміти
і співпереживати [2, c. 106].
Будь-яка діяльність, у тому числі і діяльність педагога, має свою
структуру, кожен елемент якої є необхідним, органічно пов’язаним і
взаємодіючим з іншими, тобто виконує свої функції. До них відносять її
суб’єкт, зміст, мету, засоби, функції, управління та об’єкт [4, с. 216]; такі
структури є цілісними системами. Для забезпечення процесу підготовки
практичних психологів у ВНЗ необхідно налагодити функціонування цієї
системи – що й складає педагогічний аспект проблеми. Відповідно, навчання
майбутніх психологів слід розглядати як процес їхньої підготовки до
опанування відповідним видом діяльності. Оскільки професійна діяльність
педагога у ВНЗ теж є цілісною системою, необхідно проаналізувати структуру
педагогічної діяльності.
Мета роботи: дослідити педагогічний аспект проблеми підготовки
майбутніх фахових психологів у процесі їхнього навчання у ВНЗ.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.
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діяльності педагога у ВНЗ з підготовки фахових психологів, то вона
складається з кількох відносно самостійних, але в той же час залежних один від
одного, елементів (або компонентів). Це – суб’єкт (педагог), зміст, управління,
об’єкт (студент) та поєднуючи їх в єдине ціле засоби, функції та цілі
педагогічної

діяльності.

Послідовність

перерахованих

компонетнів

закономірна, оскільки будь-яка діяльність здійснюється в напрямку від суб’єкта
до об’єкта, хоча саме об’єкт, що знаходиться в кінці ланки, є головним,
фактором, що визначає сутність і характер діяльності.
Об’єктом діяльності педагога у ВНЗ служать ті люди, які прагнуть
здобути певну спеціальність, у даному випадку – студенти, які мають намір
опанувати фах практичного психолога.
Всі функції з надання необхідної в даному випадку педагогічної допомоги
у фаховому становленні тим, хто її потребує, виконує суб’єкт діяльності. До
суб’єкта відносяться всі люди і організації, які здійснюють роботу з надання
фахових знань і керують цим процесом. У даному випадку це Міністерство
науки і освіти України, ВНЗ, і педагогічні працівники. Проте головним
суб’єктом такої діяльності є не організації та установи, а люди, які професійно
займаються діяльністю з надання освітніх послуг. Але крім кваліфікації
психологів, вони повинні мати також необхідні для забезпечення педагогічного
процесу знання, вміння, навички, досвід та ін.
Наступним обов’язковим компонентом діяльності професійного педагога
як системи є її зміст. У даному випадку – це її конкретне наповнення – перелік
заходів, що здійснюються тими, хто виконує роботу з метою досягнути
бажаних змін стану суб’єкта. Основний зміст діяльності викладача включає
виконання ним певних функцій. На думку фахівців, у навчально-виховному
процесі проявляються наступні взаємопов’язані функції (види діяльності
педагога):

інформаційна,

діагностична,

прогностична,

організаційна,

управлінська та ін. Зміст роботи педагога безпосередньо витікає з функцій його
діяльності, і передбачає певну послідовність їх реалізації.
Здійснюється діяльність за допомогою засобів, якими є всі ті предмети,
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знаряддя, пристосування, дії, за допомогою яких досягається мета діяльності.
Різноманітність функцій роботи педагога у ВНЗ передбачає і різноманітність її
засобів. До педагогічних засобів, у даному випадку, належать наукові
(теоретичні та емпіричні) знання; тексти підручників і результати самостійних
спостережень студентів як носіїв знань; допоміжні засоби (технічні, графічні,
комп’ютерні); це і вербальні впливи, і знаряддя праці, і спеціальні облікові
бланки, і технічні засоби, і ділові зв’язки, і прийоми психотерапії, і особиста
привабливість педагога і т. п.
Діяльність професійних педагогів неможлива без такого її компонента, як
управління. Воно включає в себе оцінку стану об’єкта, планування, вироблення
і прийняття рішення, облік і контроль, координацію, організаційне і
матеріально-технічне забезпечення, підбір, підготовку і виховання кадрів
професійних психологів. Управлінські дії виконують абсолютно всі педагоги,
незалежно від того, чи належать вони до управлінців.
Перелічені компоненти складають структуру діяльності професійного
педагога; але структура – це ще не система. Діяльність стає системою, коли її
компонети поєднуються в одне ціле за допомогою функцій і мети. Мета – це
образ предмета, який людина хоче отримати у результаті своєї діяльності, тобто
бажаний для неї стан предмета її діяльності.
Найзагальніша мета педагога – задовільнення освітніх потреб своїх
клієнтів. Цій меті підпорядковується вся діяльність суб’єкта, у відповідності з
нею складається зміст, організовується управління, підбираються адекватні
засоби, форми і методи роботи педагога. Мета педагогічної діяльності, в
даному випадку – підготовка фахових психологів.
Завдання педагогічних працівників з підготовки фахових психологів у
ВНЗ – це послідовні кроки до досягнення мети, якими наповнена їхня
повсякденна робота. Педагог повинен зробити вихованця центральною
постаттю цього процесу, його свідомим, активним, повноправним та
самостійним учасником. Відповідно, він повинен формувати у вихованця
мотивацію, навички та вміння, прагнення до самовдосконалення, озброїти його
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ефективною методикою, сформувати почуття суб’єктності в педагогічному
процесі. Крім цього, на шляху до досягнення поставленої мети викладач
повинен вирішити низку різнопланових завдань, пов’язаних з виконанням ним
педагогічних функцій.
Виконати це дуже складне завдання, яким є підготовка фахівців, може
далеко не кожен, а тільки професіонал високого рівня. Тому важливим
компонентом

педагогічного

процесу

з

підготовки

майбутніх

фахових

психологів є також рівень кваліфікації педагогів, які займаються підготовкою
майбутніх фахових психологів у ВНЗ.
Результат діяльності – досягнута мета, тобто успішне завершення процесу
підготовки фахових психологів, виконання ними кваліфікаційних робіт і випуск
спеціалістів даного профілю.
Крім схеми педагогічної діяльності з підготовки фахових психологів,
необхідно також розглянути деякі, принаймні, найзагальніші особливості її
функціонування. Керуючись наведеними міркуваннями, розглянемо кілька
необхідних компонентів вирішення педагогічного аспекту проблеми. Так,
В. Панок

вказує

на

значущість

процесу

професійної

підготовки

у

ВНЗ та пропонує трирівневу структуру набуття професійних психологічних
знань [4, с. 217]:
І рівень – теортетико-експериментальна підготовка, яка полягає у
вивченні класичних психологічних дисциплін і здійснюється традиційними
методами;
ІІ рівень – практична психологія, що полягає в опануванні теоретичних
засад практичної психології, що здійснюється, головним чином, через участь
студентів в активних формах навчальної роботи;
ІІІ рівень – оволодіння практичними психологічними технологіями,
методиками і методами формування навичок роботи з клієнтами (чи групами),
що здійснюється в практичній роботі.
Як відзначає автор, оволодіння цими рівнями сприяє формуванню
професійного світогляду у майбутніх психологів; в подальшому він висвітлює
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особливості їхньої професійної підготовки, що потребують врахування в
процесі навчання. Відповідно до цього потребує необхідних змін і специфіка
психолого-педагогічної взаємодії, що знаходить своє втілення у відповідній
організації навчально-виховного процесу.
Необхідно також відзначити, що в міру освоєння наявного матеріалу, а
також практичного опанування отриманих знань, відбувається процес
формування певних компонентів особистості студентів. Відповідно, під час
навчання на різних курсах у них актуалізуються відповідні мотиваційні
компоненти до майбутньої професійної діяльності [4, с. 218]:
на першому – особлива увага до розвитку пізнавального інтересу, а також
мотиву ідентифікації з певним взірцем, мотиву афілації (прагнення до
встановлення стосунків з іншими людьми, прагнення до контакту та
спілкування з ними);
на другому й третьому курсах – мотив самоствердження і мотив
досягнень (проявляється у виборі складних завдань і намаганні їх виконати);
на

четвертому

і

п’ятому

курсах

–

мотиви

саморозвитку

та

самовдосконалення.
Інші компоненти педагогічного та психологічного аспектів проблеми
висвітлені, зокрема О. В. Матвієнко і О. М. Затворнюк на прикладі досвіду
підготовки

майбутніх

психологів

в

Інституті

педагогіки

і

психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
[4, с. 218–219]. Проте зробити детальний розгляд викладеного матеріалу не
дозволяє обмежений обсяг даної публікації.
Враховуючи наведене, можна констатувати, що педагогічний аспект
проблеми підготовки майбутніх фахових психологів включає і передбачає
вирішення, в ході навчально виховного процесу, таких завдань:
відбір кадрів (суб’єктів діяльності), що відповідають поставленим
завданням і вимогам діяльності;
відбір

претендентів

(об’єктів

діяльності),

здатних

освоїти

фах

професійного психолога;
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формування змісту педагогічної діяльності з підготовки майбутніх
фахових психологів;
постановка мети підготовки фахівців у навчально-виховному процесі;
постановка педагогічних завдань, що послідовно ведуть до досягнення
поставленої мети;
вибір засобів психолого-педагогічного впливу, адекватних меті і наявним
можливостям її досягнення;
реалізація функцій виховання і навчання у психолого-педагогічному
процесі;
налагодження управління навчально-виховним процесом з підготовки
майбутніх фахових психологів;
контроль за результатами навчально-виховного процесу.
На забезпечення наявності та адекватного функціонування всіх складових
системи і повинна бути спрямована діяльність педагогічних інституцій та їхніх
працівників для забезпечення підготовки кваліфікованих кадрів майбутніх
практичних психологів.
Щодо

можливостей

забезпечення

педагогічного

процесу

у

ВНЗ,

спрямованого на підготовку спеціалістів, необхідно відзначити наступне. Для
вирішення проблеми підготовки майбутніх фахових психологів викладачі, які
займаються забезпеченням освітнього процесу, повинні рівною мірою володіти
не лише знаннями з психології, але й з педагогіки. Тільки у такому випадку
вони зможуть забезпечити ефективність навчально-виховного процесу з
підготовки студентів, і будуть здатними вирішувати педагогічні завдання,
спрямовані на забезпечення їхнього виховання та навчання. В цьому процесі
майбутні психологи не лише набудуть необхідної професійної компетентності,
але й сформують необхідні для цієї діяльності якості особистості.
Висновки. Проведене дослідження дозволяє констатувати наступне.
1. Конструктивним підходом до висвітлення педагогічного аспекту
підготовки майбутніх фахових психологів може стати розгляд психологічної
структури педагогічної діяльності, її компонентів та особливостей.
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2. Педагогічний

аспект

проблеми

підготовки

майбутніх

фахових

психологів полягає у відповідному, педагогічному наповненні всіх компонентів
структури педагогічної діяльності та забезпечення її функціонування як цілісної
системи.
3. Ефективне

вирішення

проблеми

підготовки

майбутніх

фахових

психологів можливе лише за умови належного забезпечення як психологічних,
так і педагогічних компонентів навчальної діяльності, що передбачає наявність
у викладачів необхідної як психологічної, так і педагогічної компетентності.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку: при подальшій
роботі над даною темою передбачено здійснити розгляд інших важливих
аспектів проблеми підготовки майбутніх фахових психологів у процесі їхньої
підготовки у ВНЗ.
Список використаної літератури
1. Вінтюк Ю. В. Професійна підготовка майбутніх психологів: проблема та її
складові. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2016. № 3. С. 92–102.
2. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психологический словарь-справочник.
М. : АСТ, 2001. 576.
3. Жуланова
И. В.,
Медведев
А. М.
Психолого-педагогическая
проблема подготовки
будущих
психологов
и
учителей.
URL : http://cyberleninka.ru/article/n/psihologo-pedagogicheskaya-problema-podgotovkibuduschih-psihologov-i-uchiteley
4. Матвієнко О. В., Затворнюк О. М. Професійна підготовка майбутніх
психологів як психолого-педагогічна проблема. Науковий вісник Херсонського
державного університету. Вип. 1. Том 1. 2014. С. 215–220.
5. Хуторянская
Т. В.
Анализ
психолого-педагогических
аспектов
профессиональной подготовки будущих педагогов. Изв. Сарат. ун-та. 2013. Т. 2. Вып.
1(5). Сер. Акмеология образования. Психология развития. С. 95–98.

Рецензент – доктор психологічних наук, професор Варій М. Й.
Винтюк Ю. В. Подготовка будущих психологов: педагогический
аспект проблемы
В статье рассмотрен педагогический аспект проблемы подготовки
будущих профессиональных психологов в процессе их обучения в высшем
учебном заведении. Осуществлен обзор научных публикаций по теме
исследования, сформирован рациональный подход к освещению данной темы. С
позиций предложенного подхода рассмотрено педагогическое обеспечение
процесса подготовки будущих профессиональных психологов. Выяснено, что
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педагогический аспект подготовки профессиональных психологов состоит в
соответствующем, педагогическом наполнении всех компонентов структуры
педагогической деятельности и обеспечения её функционирования как
целостной системы. Сделаны выводы из проведенной работы; намечены
перспективы дальнейших исследований по данной теме.
Ключевые слова: подготовка будущих профессиональных психологов,
учебно-воспитательный процесс, психолого-педагогические воздействия,
структура педагогической деятельности.
Vintyuk Yu. Training of Future Psychologists: Pedagogical Aspects of a
Problem
One of the most vital aspects of training of professional psychologists at higher
educational institutions (HEIs) is pedagogical since the formation of future
professionals takes place during a uniform pedagogical process and is the result of
psychological and pedagogical interaction of teachers with their students. The given
aspect involves the necessity to select certain methods, techniques and practices of
implementing psychological and pedagogical influences, taking into account the
specificity of subjects taught, as well as individual psychological features of those
who study, etc. Not less important is the formation of a proper motivation, both for
mastering the specialty and for further professional activity, continuous
improvement, etc. As pedagogical factors largely determine the process of
professional development of future psychologists during their training, they should be
considered when looking for opportunities to handle issues of their training. The
indicated circumstance determines the relevance of this study.
Purpose. To study the pedagogical aspect of the problem of future
psychologists preparing in the process of their training at HEIs.
Methods. Analysis, synthesis, concretisation, modelling, generalisation.
Results. The results of analysis of publications on the study topic allowed
establishing views of specialists on the pedagogical aspect of the formation of
professional competence of future professional psychologists. The structure of the
HEI teacher activity aimed at training of practical psychologists is considered. The
components of pedagogical aspect of the problem of training future psychologists are
determined. The obtained results give grounds for optimizing the teaching and
educational process focused on their preparation.
Originality. The research implemented own approach, which allowed
establishing that in the course of educational process pedagogical aspect of the
problem of training future professional psychologists includes and involves solving of
the tasks as follows: selection of personnel (actors) matching the tasks and
requirements of the activity; selection of would-be individuals (objects of activity)
capable of mastering the profession of a psychologist; formation of the content of
pedagogical activity for training of future professional psychologists; setting the goal
of training of specialists within the educational process; setting of pedagogical tasks
consistently leading to the achievement of the goal; choosing of means of
psychological and pedagogical influence being adequate to the purpose and
available opportunities to achieve it; implementation of functions of education and
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training in psychological and pedagogical process; adjustment of management of the
educational process for the training of future professional psychologists; control over
the results of educational process.
Conclusion. A constructive approach to highlighting the pedagogical aspect of
training of future professional psychologists may be the consideration of
psychological structure of pedagogical activity, its components and features. The
pedagogical aspect of the problem of future professional psychologists preparing
involves the corresponding, pedagogical filling of all structural components of
pedagogical activity and ensuring its functioning as an integral system.
An effective solution to the problem of training future professional
psychologists is possible only with the proper provision of both psychological and
pedagogical components of educational activity, which involves the presence of both
necessary psychological and pedagogical competence in teachers.
Abstract. A pedagogical aspect of the future professional psychologists’
training problem in the course of their studies in the higher educational
establishment is considered in the article. A review of scientific publications on
research is made; a rational approach to the coverage of the topic was formed. From
the standpoint of the suggested pedagogical approach the training of the future
professional psychologists ensuring was considered. It was found out that the
pedagogical aspect of training of professional psychologists lays in the appropriate,
pedagogical filling of all the components of the structure of educational activities and
its functioning as an integrated system. The conclusions of the work are made; the
prospects for further research on this topic are outlined.
Key words: training of the future professional psychologists, educational
process, psychological and pedagogical influences, a structure of the educational
activities.
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Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ
ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В
ЧИТАННІ ТА АУДІЮВАННІ МАЙБУТНІХ ТУРИСТИЧНИХ
МЕНЕДЖЕРІВ
Стаття ґрунтується на результатах аналізу робіт зарубіжних і
вітчизняних учених, присвячена критеріям добору автентичних матеріалів з
формування професійно орієнтованої лінгвосоціокультурної англомовної
компетентності в рецептивних видах мовленнєвої діяльності. Зазначено
особливості професійно орієнтованого навчання іноземної мови майбутніх
туристичних менеджерів в межах аудиторної та позааудиторної самостійної
роботи із залученням автентичних матеріалів. Охарактеризовано з
теоретико-методичної точки зору переваги роботи з інтернет ресурсами для
підтримки навчально-виховного процесу з формування професійно орієнтованої
лінгвосоціокультурної англомовної компетентності в читанні та аудіюванні,
окреслено передумови реалізації такого навчання. В статті проаналізовано
алгоритм упорядкування критеріїв добору матеріалів для вивчення англійської
мови в процесі викладання в умовах нелінгвістичного вищого навчального
закладу, виокремлено прийоми, які оптимізують процес навчання.
Ключові слова: англійська мова, лінгвосоціокультурна компетентність,
нелінгвістичний вищий навчальний заклад, професійно орієнтоване навчання,
туристичні менеджери.
Постановка

проблеми

у

загальному

вигляді.

Формування

міжкультурної комунікативної компетентності майбутнього туристичного
менеджера

нині

є

однією

з

пріоритетних

цілей

навчання

студентів

нелінгвістичних вищих навчальних закладів (ВНЗ). Знання англійської мови
(АМ) є важливою передумовою для особистих, культурних, професійних
контактів

майбутнього

туристичного

менеджера.

Сучасні

психолого-

педагогічні та методичні дослідження розглядають навчання іноземної мови
(ІМ) як процес особистісного розвитку студента в контексті “полілогу
культур” [3; 6; 10; 16]. Практична мета навчання ІМ у нелінгвістичному ВНЗ
полягає в навчанні студентів міжкультурного іншомовного спілкування за
© Гупка-Макогін Н. І.
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тематикою, визначеною навчальною програмою з фаху. Адже, міжнародна
співпраця майбутнього працівника туристичної сфери, передусім в умовах
відкритого інформаційного простору, набуває актуальних та вирішальних ознак
іншомовної професійно орієнтованої освіти, зокрема, в межах формування
професійно орієнтованої лінгвосоціокультурної англомовної компетентності
(ПОЛАК) студентів нелінгвістичного ВНЗ [6]. Відтак, особлива увага
приділяється формуванню ПОЛАК у читанні та аудіюванні автентичних текстів
з фаху різних функціональних стилів, що за умови відсутності іншомовного та
іншокультурного середовища, є цілком доцільним [1; 2; 4; 5; 10–12]. З огляду
на зазначені тенденції, набуває актуальності проблема критеріїв добору
матеріалів з формування ПОЛАК в читанні та аудіюванні майбутніх
туристичних менеджерів.
Мета статті – проаналізувати особливості критеріїв добору матеріалів з
формування ПОЛАК для читання та аудіювання майбутніх фахівців сфери
міжнародного туризму в сучасних умовах діяльності нелінгвістичного ВНЗ.
Завдання статті включають тлумачення сутності ПОЛАК, обґрунтування
сучасної цінності критеріїв добору автентичних матеріалів для відображення
дійсності у міжкультурних взаєминах професійно орієнтованого циклу,
зокрема, для майбутнього туристичного менеджера, аналіз ефективних
прийомів формування ПОЛАК студента в умовах нелінгвістичного ВНЗ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Питання
міжкультурного англомовного спілкування досліджували багато зарубіжних
вчених, серед яких Т. Новінґер, Е. Роджерс, Т. Штейнфат, П. Франклін,
Х. Спенсер-Оуті. Проблемою лінгвосоціокультурної компетентності та її
формування у майбутніх фахівців займалися В. Біблер, О. Бігич, Н. Бориско,
Л. Голованчук, П. Кастро, М. Нацюк, С. Ніколаєва, Я. Окопна, Л. Серцу,
В. Фурманова, Т. Чабала та інші науковці. Соціокультурний підхід у навчанні
ІМ, що передбачає розвиток комунікативних умінь та здобуття знань про
культуру країн, обґрунтували Г. Єлізарова, В. Сафонова, П. Сисоєв, О. Щук та
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ін. Лінгвосоціокультурна компетентність є об’єктом дослідження численних
наукових праць, однак за основу розуміння сутності цієї компетентності нами
прийнято

тлумачення

С. Ніколаєвої,

оскільки

позиція

цієї

дослідниці

узагальнює здійснені раніше наукові пошуки та враховує останні тенденції
розвитку

галузі

методики

лінгвосоціокультурну
соціолінгвістичної,

викладання

компетентність
соціокультурної

ІМ

[7, с. 418–442].

ми

розглядаємо

та

соціальної

як

Отже,

сукупність

компетентностей

майбутнього туристичного менеджера. Вона є здатністю здійснювати вибір
мовних форм, використовувати їх і перетворювати відповідно до контексту, а
також

усвідомлювати

зв’язки

між

мовами

і

явищами

суспільного

життя [7, с. 425].
Виклад основного матеріалу дослідження. Формування професійно
орієнтованої лінгвосоціокультурної англомовної компетентності (ПОЛАК) в
майбутніх туристичних менеджерів у межах навчаючої автономії може стати
успішним лише за умови ретельного добору автентичних матеріалів для
читання та аудіювання відповідно до науково обґрунтованих критеріїв. Під
критеріями відбору, слідом за Н. Жовтюк, ми розуміємо вимоги до
автентичного

матеріалу,

які

оцінюють

його

на

предмет

доцільності

використання у навчальному процесі відповідно до поставленої мети навчання
[5, с. 119]. При угрупуванні критеріїв нами враховано загальні вимоги
до відбору мовленнєвого матеріалу, прийняті в сучасній методичній літературі
[1, 4, 9]: відповідність програмам навчання, новизна інформації, доступність у
мовному

та

змістовому

відношенні,

доцільна

тривалість

звучання.

З урахуванням досліджень вітчизняних та зарубіжних фахівців [2; 10],
особливостей професійно орієнтованих англомовних матеріалів, програмних
вимог до рівня володіння студентами ПОЛАК, специфіки подальшої
професійної діяльності, у процесі якої студентам доведеться сприймати
інформацію з різних джерел, до критеріїв відбору текстів з фаху, фонограм та
відеофонограм як засобів формування ПОЛАК в майбутніх фахівців сфери
міжнародного туризму ми віднесли: якісні (автентичності, мотиваційної
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цінності,

відповідності

варіативності,

тематиці,

відповідності

професійної

мовного

оформлення

новизни

інформації,

рівню

англомовної

комунікативної компетентності студентів, релевантності змісту рівню знань
з предмету, домінувальної ролі відеоряду над аудіорядом (для відеофонограми
з субтитрами та без) та кількісні (обсяг тексту з фаху, тривалість звучання, темп
мовлення) критерії. Зазначимо, що при визначенні критеріїв ми ставили за мету
окреслити найважливіші, не переобтяжуючи процес відбору. Охарактеризуємо
виділені критерії детальніше та обґрунтуємо доцільність їх застосування при
відборі матеріалів для навчання читання та аудіювання майбутніх туристичних
менеджерів. Критерій автентичності передбачає використання автентичних
матеріалів з фаху, створених носіями мови для носіїв мови, що функціонують в
реальних умовах, а не в навчальних ситуаціях. Доцільність використання
автентичних

текстів

з

фаху,

фоно-

та

відеоматеріалів

зумовлена

їх

особливостями й дидактичним потенціалом, а саме: різноманітністю за стилем і
тематикою;

мотиваційною

цінністю,

оскільки

автентичні

матеріали

відображають ситуації реального спілкування в професійній галузі, викликають
емоційну та мовленнєву реакцію [6, с. 124]; демонстрацією функціонування
мови в природньому соціальному та професійному контекстах; сприяють
наближенню до мовної культури та культури професійного спілкування. Варто
зазначити, що критерій автентичності не заперечує можливості використання
адаптованих текстів, якщо адаптація здійснена носіями мови. Разом із тим
вважаємо, що такі тексти доцільно пропонувати переважно слабшим студентам
за умови інформаційної цінності аудіотексту або тексту з фаху для читання.
Дотримання критерію автентичності залежить безпосередньо від джерел,
із яких здійснюється відбір навчальних матеріалів. На даному етапі широко
використовуються ресурси інтернету, а саме: сайти відомих каналів, які
спеціалізуються на передачах туристично довідкового характеру, аудіо додатки
до англомовних журналів, блоги провідних туроператорів з усього світу.
Критерій

мотиваційної

ефективність

цінності

формування

інформації

ПОЛАК

у

безпосередньо

майбутніх
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міжнародного туризму [16, с. 167]. Ми погоджуємося з думкою Я. Окопної,
С. Роман та Н. А. Новоградської-Морської про те, що тексти з фаху,
фонограми, а особливо відеофонограми, підібрані з урахуванням цього
критерію, мають для студентів суттєве значення, адже ці матеріали ними
пізнаються, засвоюються і, відповідно, зумовлюють їх ставлення до навчальної
діяльності та її змісту [16, с. 163; 11, с. 135]. Тексти з фаху та відеофонограми
справляють позитивний ефект через професійно орієнтований зміст інформації,
її доступність і такі екстралінгвістичні фактори, як цікаві фотоілюстрації,
музика, комп’ютерна графіка, світлові рішення, зовнішність ведучих, кадри
реальних подій, субтитри тощо. Усе це сприяє підвищенню мотивації до
оволодіння ПОЛАК. Відібрані фрагменти мають бути по можливості емоційно
забарвленими, щоб стимулювати студентів до виконання завдань. Стосовно
фонограм та текстів з фаху, критерій мотиваційної цінності реалізується, перш
за все, в особистісно значущому змісті, який має практичне значення для
подальшої професійної діяльності студентів. Критерій мотиваційної цінності
передбачає також відбір матеріалів, які стимулюватимуть пізнавальну та
комунікативну

активність

суб’єктів

навчання.

Підтримуючи

погляди

Н. Новоградської-Морської [10, с. 70] щодо необхідності підвищення в студентів
предметно-пізнавальної мотивації, яка розвивається у процесі виконання завдань
пошукового й проблемного характеру, аналізу та інтерпретації отриманих даних,
вважаємо, що підбір матеріалів повинен здійснюватися з урахуванням
можливості створення таких завдань.
Критерій відповідності тематиці передбачає орієнтацію текстів для
читання, фоно- та відеоматеріалів на професійну тематику, окреслену
програмою, а тому надає можливість майбутнім туристичним менеджерам
вчитися виконувати професійні функції та визначати способи вирішення
професійних завдань. Відтак, вважаємо за доцільне проводити відбір текстів для
читання, фоно- та відеоматеріалів з урахуванням основних тематичних напрямів,
передбачених програмою. При цьому важливим є реалізація міжпредметних
зв’язків, а саме: врахування у процесі відбору матеріалів тематики не лише
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відповідно до програми з ІМ, а й по можливості такої, що стосується фахових
дисциплін. У такому разі студенти мають змогу не тільки розвивати рецептивні
вміння, а й поглиблювати предметні знання, розуміння певних явищ і тенденцій
в туристичному бізнесі, отримувати цінні практичні поради (наприклад, щодо
започаткування власного туристичного агентства, ведення переговорів тощо).
Критерій професійної новизни інформації передбачає наявність у тексті з фаху,
фонограмі або відеофонограмі, інформації, яка відповідає сучасному стану
справ у сфері міжнародного туризму, відображає основні події та тенденції
галузі, роботу провідних компаній. З цією метою у процесі відбору доцільно
використовувати матеріали сайтів відомих каналів, які відображають новини та
тенденції в світовому туризмі; туристичні довідники міжнародних компаній;
відео- та аудіо додатки до англомовних журналів туристичного спрямування.
Інформація в фоно- та відеофонограмах повинна сприяти поглибленню й
розширенню предметних знань студентів, збагачувати їх професійним
досвідом,

надавати

нові

відомості.

Важливо

при

цьому

здійснювати

міжпредметні зв’язки, тому викладач, добираючи матеріал, повинен бути
обізнаним зі змістом фахових дисциплін. Критерій варіативності передбачає
підбір матеріалів, які містять різноманітну інформацію, що пов’язана з подіями
у світовому економічному просторі та подальшою професійною діяльністю
студентів, зокрема стосується нових компаній, фондів, бірж, активів, змін у
законодавстві різних країн, нововведень на споживацькому рівні світового
ринку туристичних послуг тощо, питань ефективного виконання своїх
професійних обов’язків. Відбір текстів для читання, аудіо- та відеоматеріалів
передбачає розвиток умінь розуміти будь-яку нову комбінацію знайомого
матеріалу у новій ситуації [10, с. 73], що означає можливість використання
різних матеріалів на одну тему з метою демонстрації різних поглядів на
проблему чи можливість різних рішень у певних ситуаціях. Критерій
варіативності враховує також сприйняття мовлення різних людей, що
характеризуються різною вимовою, темпом мовлення, манерою подачі
інформації; різноманітністю форм

мовлення

(монологічної, діалогічної і
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полілогічної), а також при цьому береться до уваги жанрова різноманітність
(репортажі, інтерв’ю, презентації тощо). Таким чином, критерій варіативності
передбачає використання різноманітних джерел для рецепції, щоб дати змогу
студентам не лише ознайомитися з різними поглядами та проблемами в
професійній галузі, але й набувати досвіду сприймання різних мовців у різних
ситуаціях. Критерій відповідності мовного оформлення рівню англомовної
комунікативної компетентності студентів передбачає відповідність лексичної
наповненості, граматичної складності та фонетичного оформлення матеріалів
для рецепції рівню володіння ІМ майбутніми туристичними менеджерами. Під
час відбору матеріалів потрібно зважати на частоту використання знайомих
лексичних

одиниць

(ЛО),

які

можуть

стати

орієнтирами

поряд

з

екстралінгвістичною і паралінгвістичною інформацією у сприйнятті та розумінні
текстів для читання та аудіювання [10, с. 74]; наявність знайомих ЛО із теми;
незнайомих ЛО, їх характер (можливість здогадатись про значення слів за
контекстом, будовою слова тощо); наявність складних та незнайомих
граматичних структур, довгих (речення, довжина яких складає 15–20 слів, є
важкими для розуміння [6, с. 179] та складних речень із кількома підрядними, а
також на нормативність мовлення, що не виключає можливість незначного
використання різноманітних регіональних варіантів, соціальних, расових,
географічних й етнічних форм мови та вимови. Проілюструємо реалізацію
зазначеного критерію на прикладі фрагменту відеофонограми з сайту OECD
(Organisation for Economic Cooperation and Development) – міжнародної
організації,

яка

об'єднує

34

країни

світу,

більшість

із

яких

є

високорозвиненими.
Imagine China exports 100% of all smartphones to the United States. China
may have only produced ten dollars or twenty dollars of the total value of that phone.
The rest of it was imported from elsewhere. Graphic design from a California studio,
computer code from programs in France, a silicon chip from the factory in
Singapore, precious metals mined in Bolivia. Many countries benefit from the exports
at this phone. But standard trade data do not reflect this. What’s needed is a system
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for tracing the value that is added by all countries involved in producing this phone.
The OECD WCO trade-in value added initiative aims to help people understand the
traditional trade data are not actually telling the whole story. Standard data show
that China has high surpluses with the United States and the European Union and a
large deficit with Japan. In value-added terms China services and deficits decrease
as Chinese exports have a high foreign content. Japan is another country that has run
high trade surpluses with the United States and more recently with China. Valueadded data reveal smaller surpluses with China and larger surpluses with the United
States.
У наведеному фрагменті присутні ЛО, знайомі студентам (goods, services,
trade, added value, to benefit, export, standard trade data, deficit, income, consumer,
logistics). Незнайомим словом може бути surplus, про значення якого, однак,
можна здогадатися з контексту, оскільки, наприклад, в реченні Standard data
show that China has high surpluses with the United States and the European Union
and a large deficit with Japan протиставляються слова surpluses та deficit.
У наведеному фрагменті вжито різні часові форми (Present Simple, Present
Continuous, Present Perfect), пасивні конструкції, дієприкметникові звороти,
знайомі слухачеві. Певні труднощі може викликати вживання модального
дієслова may з Perfect Infinitive (China may have only produced ten dollars or
twenty dollars of the total value of that phone.). Однак про значення цієї структури
можна здогадатися з контексту [8]. Важливим при відборі навчальних
матеріалів є критерій релевантності змісту текстів для читання, фоно- та
відеофонограми

рівню

знань

студентів

з

предмету.

Прослуховування

автентичних фонограм та перегляд відповідних відеофонограм професійного
спрямування із сучасних каналів, сайтів компаній тощо вимагає обізнаності
студентів

із

предметним

змістом.

При

цьому

спостерігається

тісний

взаємозв’язок і взаємозалежність із мовним оформленням повідомлення. Так,
якщо мовлення є важчим за формою, то тема повинна бути знайома слухачеві.
Тексти, які відображають незнайому тему чи проблему, повинні бути легші в
плані мовного оформлення. Під час добору відеофонограм за критерієм
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урахування домінувальної ролі відеоряду над аудіорядом [8; 10, с. 77]
необхідно враховувати той факт, що відеоряд, який домінує, сприятиме
кращому розумінню інформації. Тому мовне оформлення та змістове
наповнення відеофонограми може бути дещо складнішим порівняно із
фонограмою. Доцільність поєднання аудіо- і відеорядів у різних варіаціях, де
превалює зображення, зважаючи на рівень володіння АМ В2, зумовлена двома
чинниками: 1) психологічна зумовленість, готовність студентів до сприйняття
насамперед зорового компонента відеофоноінформації як значеннєвої опори
або контекстуалізації для вирішення професійно орієнтованих завдань (як
відомо, зором ми сприймаємо 80–90 % інформації, що нас оточує: зорові
значеннєві опори можуть бути представлені статистичними оглядами, зразками
нових

туристичних

послуг,

пікторальними

динамічними

зображеннями

дійсності, мімікою, жестами коментаторів – ефект сприйняття, переробки й
запам’ятовування інформації підсилюється, тому що здійснюється комплексний
вплив на різні органи почуттів, емоції, інтелект за умови домінуючої ролі
зорового компонента; та 2) складність сприйняття автентичної інформації, яка
полегшується за допомогою візуальних опор [8, с. 77–78].
Серед кількісних критеріїв ми виділили обсяг тексту з фаху для читання,
тривалість звучання та темп мовлення тексту для аудіювання. На четвертому
році навчання в нелінгвістичному ВНЗ для майбутнього туристичного
менеджера можлива тривалість звучання текстів для аудіювання – до
15 хвилин. Разом із тим, вважаємо за доцільне пояснити, що тривалість
звучання фонограми може бути меншою, зважаючи на дані психології, згідно з
якими сенсорна втома настає після 4–7 хвилин звучання [12, с. 187], що
особливо актуально у випадку фонограми, яка передбачає лише аудіоряд і тому
швидше викликає сенсорну втому. Крім того, якщо обираються матеріали
різної тривалості, слід враховувати їхнє змістове наповнення та мовне
оформлення. Наприклад, студентам буде важко зрозуміти аудіотекст значної
тривалості на складну чи незнайому тему без зорових опор чи тривалий і
складний за формою текст. Якщо брати до уваги загальний темп мовлення,
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який складається з двох величин – кількості слів за хвилину та кількості
мовленнєвих пауз, то вимір за цими двома параметрами показує, що різниця
між мінімальним та максимальним темпом досить велика. Вона залежить від
багатьох факторів: типу і виду фонограми та відеофонограми (монолог, діалог;
опис, розповідь, повідомлення); важливості інформації (більш важливу фахово
зорієнтовану інформацію слід подавати повільніше, менш важливу – швидше);
специфіки лексико-граматичної системи АМ (в АМ буква несе більшу кількість
інформації, і слова в ній мають у середньому 4–5 букв). Середній темп
мовлення – 140–150 слів за хвилину тощо. Тому в процесі формування вмінь
ПОЛАК темп мовлення, що сприймаються, не повинен перевищувати темпу
внутрішнього мовлення слухача: перший можна збільшити, лише прискорюючи
останній [7, с. 284]. З іншого боку, як уже зазначалося, для рівня В2+ доцільно
практикувати середній темп мовлення, про що свідчать і результати
спостереження за навчальною діяльністю студентів четвертого курсу, і аналіз
посібників для рівня В2+ [13–15; 17–19].
Висновки. На основі аналізу наукових джерел, особливостей текстів для
читання з фаху, фоно- та відеоматеріалів, програмних вимог обґрунтовано
критерії відбору навчального матеріалу: якісні (автентичності, мотиваційної
цінності,

відповідності

варіативності,

тематиці,

відповідності

мовного

професійної
оформлення

новизни

інформації,

рівню

іншомовної

комунікативної компетентності студентів; релевантності змісту рівню знань з
предмету, домінувальної ролі відеоряду над аудіорядом (для відеофонограми))
та кількісні (тривалість звучання, темп мовлення, обсяг тексту з фаху).
Відповідно до визначених критеріїв є можливим відбір текстів для читання з
фаху, фонограм та відеофонограми для подальшого формування ПОЛАК у
майбутніх туристичних менеджерів. Джерелами цих матеріалів, слідом за
критеріями, можуть слугувати сучасні автентичні навчальні посібники для
фахівців сфери міжнародного туризму [13–15; 17–19]; сайти каналів BBC
Learning English, National Geographic, CNBC, NBR, DW; аудіо додатки до
щотижневого журналу The Economist; сайт міжнародної організації OECD;
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блоги провідних туроператорів з усього світу. Перспективи подальших
наукових розвідок ми вбачаємо в укладанні підсистеми вправ з формування
ПОЛАК в читанні та аудіюванні для майбутніх туристичних менеджерів, чому
й будуть присвячені наші подальші публікації.
Список використаної літератури
1. Балкевич Н. В. Методика обучения аудированию французской научной речи
в условиях ускоренного курса : автореф. дис. на соиск. научн. степени канд. пед. наук
: спец. 13.00.02. М., 1980. 25 с.
2. Вікович Р. І. Методика навчання студентів мовних спеціальностей
аудіювання англомовних теленовин : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. К., 2011. 344 с.
3. Гупка-Макогін Н. І. Теоретичні передумови формування іншомовної
аудитивної компетентності майбутніх фахівців у сфері міжнародної економіки.
Наукові записки Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. 2015. №3.
С. 100–108.
4. Долина А. В. Методика вдосконалення фонетичної компетенції у майбутніх
учителів англійської мови у самостійній роботі : дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. К.,
2012. 274 с.
5. Жовтюк Н. П. Критерії відбору навчального матеріалу для формування
лексичної компетентності у майбутніх учителів у процесі навчання англійської мови
після німецької. Вісник Харківського національного університету. 2013. Випуск 22.
С. 115–125.
6. Задорожна І. П. Теоретико-методичні засади організації самостійної роботи
майбутніх учителів з оволодіння англомовною комунікативною компетенцією : дис.
... доктора пед. наук : 13.00.02. К., 2012. 770 с.
7. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник
для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бориско
Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. ; К. : Ленвіт, 2013. 590 с.
8. Муковіз О. П. Формування вмінь самостійної пізнавальної діяльності у
студентів педагогічних ВНЗ засобами інформаційних технологій : монографія. Умань
: ПП Жовтий О.О., 2010. 180 с.
профессионально-ориентированному
9. Насонова Е. А. Обучение
диалогическому общению студентов в условиях учебной автономии средствами
Интернет-чата (неязыковой вуз, английский язык) : автореф. дис. на соискание науч.
степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02. Тамбов, 2008. 25 с.
10. Новоградська-Морська Н. А. Навчання майбутніх маркетологів професійно
орієнтованого
аудіювання
з
використанням
автентичних
англомовних
відеофономатеріалів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. К., 2014. 228 с.
11. Роман С. В., Новоградська-Морська Н. А. Умови формування мотивації до
вивчення іноземної мови у немовному вищому навчальному закладі. Нариси
досліджень у галузі гуманітарних наук у педвузі. К. : Либідь, 2001. Вип. 4. Т. 1. С.
133–138.
12. Соболева Н. И. Обучение аудированию русской речи (1 сертификационный
уровень). Традиции и новации в профессиональной деятельности преподавателя
русского языка как иностранного. М. : РУДН, 2002. С. 184–193.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 2

Педагогіка

13. Allison J., Townend J., Emmerson P. The Business. Upper-intermediate. Oxford :
Macmillan Education, 2008. 152 p.
14. Clarke S., Powell M., Sharma P. In Company. Upper Intermediate. Oxford :
Macmillan Education, 2013. 184 p.
15. Hastings B. Uminska M. , Chandler D. Longman Exam Accelerator. Harlow :
Pearson Education, 2012. 175 p.
16. Okopna Ya. The author`s course “Deutsch nach Englisch 4” for future Managers
in Tourism. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2017. № 4. 229 с. С. 162–
168.
17. Trappe T. Tullis G. Intelligent Business Coursebook. Upper Intermediate
Business. Harlow : Pearson Education limited, 2006. 176 p.
18. Walker, R., & Harding, K. (2007). Oxford English for careers: Tourism 2.
Oxford : OUP.
19. Walker, R., & Harding, K. (2009). Oxford English for careers: Tourism 3.
Oxford : OUP.

Рецензент – кандидат філологічних наук, доцент Штохман Л. М.
Гупка-Макогон Н. И.
Формирование
профессионально
ориентированной лингвосоциокультурной англоязычной компетентности
в чтении и аудировании будущих туристических менеджеров
Статья основывается на результатах анализа работ зарубежных и
отечественных ученых, посвященная критериям отбора аутентичных
материалов
по
формированию
профессионально
ориентированной
лингвосоциокультурной англоязычной компетентности в рецептивных видах
речевой
деятельности.
Обозначены
особенности
профессионально
ориентированного обучения иностранному языку будущих туристических
менеджеров в пределах аудиторной и внеаудиторной самостоятельной
работы с привлечением аутентичных материалов. Охарактеризованы с
теоретико-методической точки зрения преимущества работы с интернет
ресурсами для поддержки учебно-воспитательного процесса по формированию
профессионально ориентированной лингвосоциокультурной англоязычной
компетентности в чтении и аудировании, определены предпосылки реализации
такого обучения. В статье проанализирован алгоритм организации критериев
отбора материалов для изучения английского языка в процессе преподавания в
условиях нелингвистического высшего учебного заведения, выделены приемы,
которые оптимизируют процесс обучения.
Ключевые
слова:
английский
язык,
лингвосоциокультурная
компетентность,
нелингвистическое
высшее
учебное
заведение,
профессионально ориентированное обучение, туристические менеджеры.
Gupka-Makogon N. Formation of Professionally Oriented Linguistic and
Sociocultural English-Speaking Competence in Reading and Listening to Future
Tourist Managers
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In the results of scientifically studies have been shown that the psychological
nature of the foreign language can be lit within the professionally oriented linguistic
and sociocultural foreign language communication aspect, which also determines the
rules of communication and laws implemented in the network interactive activities.
This interpretation of the process of mastering the English-oriented professional
competence in receptive types of speech activity allows us to go beyond the concept
of classroom and outside the classroom educational autonomy, including the
comparison and analysis. Purpose. The algorithm in organising criteria to sequence
output in shaping professionally oriented linguistic and sociocultural competence of
future touristic managers as a specific implementation of the educational process in
the receptive types of speech activity development; detection of the psychological
mechanisms functioning in multi-stages of mastering speech activity. Methods.
Analysis of psychological research and methodological problems of organising
criteria when learning English as a foreign language held abroad and in Ukraine in
order to systematize the existing scientific concepts and strategies of foreign
language learning in terms of Internet resources support. Results. The results
obtained after the research study definitively prove the probability of the hypothesis
that the consideration of psychological characteristics, mechanisms of organising
criteria to the process of English-oriented professional competence in reading and
listening at the upcoming International Tourism workers effectively reflected in the
quality of education. Conclusion. To summarize, it was found that understanding the
concept of composing the grope of criteria in learning a foreign language conditions
with Internet support should be seen as a model the interaction of foreign language
and mental activity future workers in the tourism industry. This statement enables the
presentation and implementation of further ways to develop methods and sets of
exercises of professionally oriented foreign language teaching.
Key words: English language, linguistic and sociocultural competence, nonlinguistic higher education institution, professionally oriented study, tourist
managers.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ АВІАЦІЙНОЇ
ГАЛУЗІ ДЛЯ ОХОРОНИ ЗОВНІШНІХ КОРДОНІВ ЄС
У статті наведено деякі аспекти підготовки фахівців авіаційної галузі
для охорони зовнішніх кордонів Європейського Союзу. Автором зазначається,
що участь держав-членів ЄС в спільних операціях передбачає залучення авіації
для моніторингу ситуації на морських, сухопутних і повітряних кордонах.
Державна прикордонна служба України також залучає авіацію для
повітряного моніторингу державного кордону, виключної (морської)
економічної зони та територіального моря України, української частини вод
Азовського моря, тимчасово неконтрольованої ділянки державного кордону та
смуги безпеки вздовж лінії зіткнення, а також забезпечення дій підрозділів
охорони державного кордону, сил Морської охорони щодо недопущення
проникнення на територію України диверсійно-розвідувальних груп, незаконних
збройних формувань тощо. З огляду на це метою статті є спроба привернути
увагу до проблеми підготовки авіаційних фахівців на основі програми
TRAINAIR. Ця програма є одним з ключових елементів політики Міжнародної
організації цивільної авіації в галузі підготовки авіаційних фахівців і сприяє
впровадженню стратегій сталого розвитку кадрів.
Ключові слова: фахівці авіаційної галузі, європейський досвід підготовки,
охорона кордонів, International Civil Aviation Organization (ICAO), програма
TRAINAIR PLUS.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Система охорони
зовнішніх кордонів ЄС має свою специфіку, яка регламентується установчими
правовими актами. Так, у ч. 2 ст. 3 Договору про ЄС закріплено, що Союз
забезпечує своїм громадянам простір свободи, безпеки і правосуддя без
внутрішніх кордонів, у рамках якого забезпечується вільне пересування осіб
одночасно із забезпеченням контролю зовнішніх кордонів, наданням притулку,
імміграції, а також попередження злочинності і боротьби з цим явищем [1, с.
10].

У

країнах-учасницях

Шенгенської

угоди

прикордонний

контроль

переведено на зовнішні кордони. На основі аналізу норм Шенгенського кодексу
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про кордони прикордонні перевірки можна класифікувати на два види:
мінімальні та ретельні.
Мінімальній перевірці підлягають усі особи, які перетинають зовнішній
кордон. Ретельні перевірки проводяться щодо громадян третіх країн (будь-які
особи, які не є громадянами Союзу, або ті, що не користуються правом вільного
пересування у Співтоваристві) під час в’їзду та виїзду.
Органи

держав-членів,

відповідальні

за

охорону

кордонів

(прикордонники, берегова охорона, поліція, митні органи, флот і авіаційні
підрозділи), можуть обмінюватись оперативною інформацією і співпрацювати
один з одним, з агентством Frontex (Європейське агентство з охорони зовнішніх
кордонів країн-членів Європейського Союзу) і з сусідніми країнами [2].
У грудні 2015 року ЄК представила пропозицію по створенню
Європейського агентства прикордонної служби та берегової охорони для
посилення контролю за зовнішніми кордонами Євросоюзу. Нове Європейське
агентство прикордонної і берегової охорони є агентством Frontex, але з
розширеними завданнями. Воно наділене ширшими повноваженнями і
обов’язками і зможе надавати допомогу будь-якій країні ЄС, яка стикається з
міграційним тиском або будь-якими іншими потенційними проблемами на його
зовнішніх кордонах. Чисельний склад агентства налічуватиме 1,5 тисячі
прикордонників, забезпечених належною технікою і обладнанням. Вони будуть
готові до дислокації протягом 72 годин.
Участь держав-членів ЄС в спільних операціях може варіюватися від
направлення одного експерта до розгортання техніки та залучення авіації.
Останнім часом держави-члени ЄС постійно беруть участь в операціях на
морських, сухопутних і повітряних кордонах з широким залученням літаків та
вертольотів.
У Державній прикордонній службі України (ДПСУ) також особлива увага
надається оснащенню прикордонних підрозділів сучасною технікою, в тому
числі й авіаційною. Створення сучасної авіаційної структури, здатної
забезпечити всебічну авіаційну підтримку виконання завдань, покладених на
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прикордонне відомство, є край важливим, адже літаки та вертольоти
радянських часів є застарілими. На сьогодні прикордонна авіація вже активно
використовує легкі патрульні літаки “Diamond”, які застосовуються для
повітряного моніторингу державного кордону, прикордонних контрольованих
районів, висвітлення надводної обстановки у виключній (морській) економічній
зоні (В(М)ЕЗ) України, територіального моря та української частини вод
Азовського моря.
Окремо варто відмітити роль прикордонної авіації у забезпеченні
збереження життя та здоров’я персоналу ДПСУ. У разі необхідності надання
термінової медичної допомоги 4 вертольоти багатоцільового призначення
використовуються й для аеромедичної евакуації тяжкохворих або поранених
прикордонників. Відповідно до інформації про результати оперативнослужбової діяльності авіації за 2017 рік, оприлюдненої даних на офіційному
сайті ДПСУ загальний наліт пілотованої авіації склав 923 години. Обстежено
25501 км сухопутного державного кордону та 28548 км² тилових ділянок в
контрольованих прикордонних районах, 4000 км² акваторії В(М)ЕЗ України,
територіального моря та української частини вод Азовського моря. Впродовж
2017 року прикордонна авіація брала активну участь у міжнародних морських
навчаннях “Sea Breeze-2017” та ССПО “Кордон-2017”, “Граница-2017”. Було
виконано 3 санітарних рейсу з реанімаційними групами на борту, перевезено 2х важкохворих та 5 травмованих військовослужбовців [3].
ДПСУ серед основних завдань авіації на 2018 рік визначає повітряний
моніторинг державного кордону, В(М)ЕЗ України та територіального моря
України,

української

частини

вод

Азовського

моря,

тимчасово

неконтрольованої ділянки державного кордону та смуги безпеки вздовж лінії
зіткнення патрульними літаками, вертольотами та безпілотними авіаційними
комплексами; забезпечення дій підрозділів охорони державного кордону, сил
Морської охорони щодо недопущення проникнення на територію України
диверсійно-розвідувальних груп, незаконних збройних формувань та засобів
терору;

здійснення

транспортних

(санітарних)

перевезень
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забезпечення дій підрозділів, у першу чергу, що виконують завдання в смузі
безпеки вздовж лінії зіткнення; формування сучасної авіаційної структури,
здатної ефективно виконувати правоохоронні функції із захисту національних
інтересів на державному кордоні та у виключній (морській) економічній зоні
України, запровадження нових підходів щодо організації застосування авіації
Служби з урахуванням вимог сьогодення [4].
З огляду на це потребує узагальнення європейський досвід підготовки
фахівців авіаційної галузі для охорони кордонів ЄС.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор дозволяє
стверджувати про те, що проблеми професійної підготовки льотного й
диспетчерського складу були предметом уваги Ю. Воробйової, Л. Герасименко,
В. Григорецького, Л. Зеленської, В. Козлова, Т. Плачинди, Б. Покровского,
В. Пономаренка, Г. Пухальскої та ін. Вагомий внесок у розроблення питання
про вплив соціально-психологічних чинників колективної діяльності екіпажа на
безпеку польотів зробили С. Іванов, І. Коцарь, Я. Лішанков, О. Рева, В. Юсов та
ін.

Особливості

процесу

професійно-особового

становлення

сучасного

військового льотчика представлено в дослідженнях А. Ворони, І. Жданько,
П. Корчемного, В. Пономаренка та ін.
Разом з тим узагальнення європейського досвіду підготовки фахівців
авіаційної галузі для охорони кордонів ЄС не було предметом уваги вченихкомпаративістів.
З огляду на це метою статті є спроба привернути увагу до проблеми
підготовки авіафахівців на основі програми TRAINAIR, оскільки це питання є
надзвичайно

актуальним

для

прикордонного

відомства.

Доводиться

констатувати, що доволі часто виникають нестандартні ситуації, що вимагають
від них уміння приймати оперативні рішення і діяти у непередбачених
ситуаціях, за умов просторової та часової обмеженості. Загалом йдеться про
необхідність високого рівня професійної підготовки, готовність ефективно
вирішувати службові завдання у повсякденних та особливих умовах [5].
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Виклад основного матеріалу дослідження. Програма TRAINAIR PLUS
(TPP) ІСАО (International Civil Aviation Organization (ICAO) – Міжнародна
організація цивільної авіації), розпочата в 2010 році, успішно переросла в
глобальну мережу співпраці між організаціями і галузевими партнерами, що
займаються авіаційної підготовкою персоналу (у тому числі й для охорони
кордонів ЄС). TPP є важливим інструментом підтримки, яку ІСАО надає
державам-членам і авіаційній галузі за допомогою впровадження високих
стандартів підготовки фахівців цивільної авіації та нарощування потенціалу. Ця
програма також є одним з ключових елементів політики ІСАО в галузі
підготовки авіаційних фахівців і сприяє впровадженню стратегій сталого
розвитку кадрів, у тому числі тих, хто залучається для повітряного моніторингу
державного кордону.
Політика ІСАО в галузі підготовки авіаційних фахівців вимагає
використовувати спеціальну методику організації навчання і дотримуватися
компетентного підходу при розробці навчальних курсів для авіації. Крім того,
при розробці стандартних навчально-методичних комплексів необхідно
використовувати спеціальну методику розробки навчальних курсів, наведену в
документі ІСАО “Керівництво по розробці навчальних програм. Методика
компетентнісної підготовки кадрів”.
Методику розробки цього курсу (рис. 1) умовно можна поділити на
декілька етапів: попередній аналіз, розробка курсу професійної підготовки,
апробація та впровадження.

Етап І

Етап ІІ

Етап ІІІ

Первинни

Розробка

Апробація

й аналіз

навчального

проблеми певної

курсу

та впровадження

Рисунок 1 – Послідовність розробки курсу професійної підготовки програми TRAINAIR
PLUS
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На першому етапі процесу розробки курсів проводиться первинний аналіз
професійної діяльності авіаційного суб’єкту. У разі виявлення недоліків або
порушень розробники курсу шукають можливі причини та аналізують можливі
наслідки

виявлених

проблем.

Недоліки

систематизують

по

принципу

пріоритетності та в подальшому розглядають кожен з пунктів окремо. У разі,
якщо проблемні питання пов’язані з неналежною професійною діяльність або
підготовкою авіаційних кадрів, то представниками Програми TRAINAIR ІСАО
формується

пакет

навчально-методичного

комплексу

направлений

на

ліквідацію виявленої проблеми. Слід зауважити, що курс підготовки
розробляється

не

тільки

для

тих

хто

буде

навчатися,

а

й

для

викладачів/інструкторів курсу, які будуть його викладати.
Для позитивного результату подальшої професійної підготовки важливо
визначити чи відповідають працівники професійним вимогам, тому розробники
курсу ретельно досліджують посадові обов’язки, необхідні фахові знання,
уміння та навички працівників та детально вивчають кожний компонент
окремо. Такий компетентнісний підхід дозволить проаналізувати які фахові
компетенції вже наявні у працівників, а над якими ще слід працювати.
Після збору та аналізу всієї необхідної інформації розробники курсу
проектують

програму

навчання.

Проаналізовані

пункти

та

підпункти

професійної діяльності комплектують у навчальні модулі з чітко визначеними
цілями й систематизують у послідовному логічному порядку. Для кожного з
таких модулів формуються тестові завдання, визначаються методи та засоби
навчання, а також складаються списки методичних рекомендацій.
Відповідно до кожного курсу розробляється власний пакет навчальних та
науково-методичних матеріалів. Перед затвердженням розроблені навчальні
програми проходять обов’язкову апробацію. Під час цього процесу навчальні
матеріали професійної підготовки перевіряються на ефективність та якість
досягнення кінцевих цілей, а також проводять анонімне опитування серед тих
хто

брав

участь

в

первинній

апробації

(викладачі/інструктори

та

слухачі/учні/курсанти). Відгуки учасників апробації, серед яких є як
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зауваження так і пропозиції налагодження процесу професійної підготовки,
беруться до уваги та аналізуються розробниками курсу. Якщо розробників
курсу

задовольняють

результати

первинної

апробації

така

програма

навчального курсу проходить процедуру подальшого затвердження та може
використовуватись в реальній професійній підготовці фахівців. У разі наявності
недоліків проводиться стандартна схема вирішення питання: аналіз наявної
проблематики; чим спричинена; заходи усунення; додаткова апробація. Отже
можна стверджувати, що навчальні програми TRAINAIR спрямовані на
ефективне та якісне виконання авіаційними фахівцями професійної діяльності,
а не на формування чітких правил та вимог для них. Ідея такого навчання
направлена не на перевірку теоретичних знань та вивчення чітких правил, а на
вільне володіння обраною професією.
Проведення курсів кваліфікаційної підготовки сприяє нарощуванню
потенціалу людських ресурсів держав-членів в галузях, що відносяться до всіх
стратегічних цілей ІСАО. У 2015 році ІСАО приступила до реалізації плану
розробки курсів підготовки, таким чином розширюючи категорії, що
відповідають вимогам ІСАО навчально-методичних комплексів. Управління та
регіональні бюро ІСАО, члени програми ТРР, галузеві організації та наукові
установи здійснюють разом із Центром GAT (“Global aviation training” –
Міжнародний інформаційно-координаційний центр підготовки авіаційного
персоналу) спільну діяльність з розробки курсів підготовки, а також з оцінки та
визнання ІCАО вже існуючих курсів. Станом на березень 2016 року розроблені
вісім навчально-методичних комплексів “ICAO TRAINING PACKAGES” (ITP) і
один ITP для регіональних навчальних центрів ІСАО “The Regional Training
Centre of Excellence” (RTCE), а в даний час здійснюється розробка додаткового
ITP RTCE і чотирьох навчально-методичних комплексів для фахівців з
перевірки

відповідності

вимогам.

Процес

розробки

та

затвердження

кваліфікаційної підготовки було посилено новим курсом, який отримав назву
Високопрофесійна система організації навчання, який дозволить членам
підвищити рівень якості та ефективності процесу розробки курсів [6].
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З грудня 2014 року ІСАО приступило до реалізації партнерського
навчально-методичного комплексу “Partnership Training Package” (PTP) зі
школою бізнесу ім. Джона Молсон університету Конкордія, корпоративним
членом TPP. Викладання цієї програми буде здійснюватися на рівні програми
підготовки дипломованих фахівців, що передбачає отримання трьох видів
сертифікатів в таких областях, як стратегічний менеджмент, управління
людськими ресурсами та бізнес-планування та прийняття рішень. Фахівці, які
пройшли підготовку за цією програмою, отримають сертифікат фахівця у сфері
організації діяльності цивільної авіації. Проведення першого курсу, що
передбачає

отримання

диплома

в

галузі

стратегічного

менеджменту,

розпочалося на весні 2016 року. ІСАО продовжує укладати нові угоди про
співпрацю з іншими університетами та вищими навчальними закладами в
рамках корпоративного членства в Програмі TRAINAIR PLUS [6].
Для того щоб стати асоційованим членом Програми TRAINAIR PLUS
спочатку необхідно подати офіційний запит до ІСАО після чого міжнародна
організація направляє своїх представників (делегатів) для оцінки ситуації
стосовно рівня професійної підготовки авіаційних фахівців та наявних
професійних проблем замовника. По завершенню відрядження офіційні
делегати ІСАО формують звіт та подають на затвердження до керівного органу.
Після фінансового узгодження створюється група розробки Програми
TRAINAIR PLUS для замовника. Отже, ІСАО надає асоційованим членам право
користування власними провідними програмами навчання TRAINAIR PLUS.
Процедура отримання членства Програми TRAINAIR PLUS дещо інша.
Після затвердження звіту делегатів ІСАО на території (базі) замовника
проводять спеціальний навчальний практикум для розробників курсів. Після
чого вже сертифіковані розробники курсу країни замовника займаються
розробкою власних типових навчально-методичних матеріалів. Наступним
етапом набуття членства в TRAINAIR PLUS є апробація нових розроблених
навчальних програм та затвердження в ІСАО. Якщо ІСАО задовольняють
отримані результати після вирішення фінансових питань на території замовника
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 2

Педагогіка

офіційно створюється підрозділ з розробки курсів TRAINAIR PLUS. Члени
програми TRAINAIR PLUS користуються перевагою завдяки тому, що вони є
частиною створеної міжнародної мережі співпраці. Через міжнародний обмін
члени

мають

доступ

до

всіх

стандартизованих

навчальних

програм,

підготовлених іншими членами, і можуть імпортувати та адаптувати такі
програми відповідно до своїх місцевих умов.
Пропонуємо розглянути як саме ІСАО готує розробників курсів
TRAINAIR PLUS, які у подальшому впроваджують передові навчальні
програми у професійну підготовку авіаційних фахівців. Курс підготовки
розробників навчальних програм “TRAINING DEVELOPERS COURSE” (TDC)
є основою навчальної діяльності програми TRAINAIR PLUS. Це основний
інструмент консолідації та реалізації Програми серед навчальних центрів
цивільної авіації. TDC спрямований на створення команди підготовлених
фахівців в якості розробників курсів для роботи в підрозділах розвитку
програми TRAINAIR PLUS. Курс знайоме фахівців із передовими методами для
застосування їх у розробці навчальних програм в рамках програми TRAINAIR
PLUS. Це повний навчальний семінар з розвитку, в якому основна увага
приділяється практичним аспектам розробки навчальних і освітніх програм.
TDC вчить проектувати і розробляти Стандартизовані навчальні пакети
“Standardized

Training

Packages”

(STP)

для

навчальних

програм

TRAINAIR PLUS, заснованих на компетентності, шляхом або модернізації
існуючих звичайних курсів, або створення нових стандартизованих навчальних
пакетів STP [7].
Передбачається, що по завершенню Курсу підготовки розробників
фахівці набувають наступних вмінь: аналіз потреб у навчанні та вибір
стратегій; визначати цілі навчання; визначати послідовність цілей навчання та
групувати їх в модулі; підготовка та перевірка тестів; проектні модулі;
розробляти і перевіряти навчальні матеріали; сприяти плануванню та
моніторингу навчальної роботи [7].
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Результати моніторингу, проведеного компанією Entry Point North [7]
свідчать, що зазвичай учасниками такого курсу є досвідчені інструктори з
підготовки

авіаційних

фахівців

та

авіаційні

фахівці,

які

займаються

впровадженням навчальних програм на основі компетентнісного підходу та
розробкою курсів з міжнародними стандартами, а також керівники навчальних
закладів, керівники і фахівці, які прагнуть підвищити свою продуктивність в
якості розробників навчальних і освітніх програм.
Курс підготовки розробників навчальних програм триває 10 робочих днів.
В процесі підготовки слухачі вивчають основні аспекти розробки навчальних
програм які містяться у восьми модулях: методологія навчання на основі
компетентності; попередній аналіз; аналіз роботи; аналіз цільової аудиторії;
розробка навчального плану; розробка модулів; розробка тестування; перевірка
результатів підготовки. В останній день підготовки слухачі складають
фінальний іспит та за його результатами отримують відповідний сертифікат
про проходження відповідної підготовки та присвоєння звання розробник
навчальних програм TRAINAIR PLUS.
Висновки. Результати аналізу наукових джерел, а також моніторингу
якості та ефективності навчальних програм TRAINAIR PLUS дозволяють
зробити висновок, що Державній прикордонній службі України також доцільно
скористатися перевагами глобальної мережі і курсів, що пропонуються
Міжнародною організацією цивільної авіації для нарощування кадрового
потенціалу та вдосконалення якості професійної підготовки авіаційних
фахівців. Програми, що розглядаються у статті сприяють нарощуванню
потенціалу навчальних закладів, оскільки Міжнародна організація цивільної
авіації пропоную методику організації курсів підвищення кваліфікації
викладацького складу, наприклад, розробників курсів, інструкторів або
менеджерів з підготовки кадрів.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку полягають у
побудові моделі особистості офіцера Держприкордонслужби, у якій на основі
експертної оцінки із залученням керівників органів охорони кордону, науково© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018
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педагогічного складу, а також досвідчених вихователів і науковців буде
передбачено зміст інструментальних і термінальних цінностей, професійно
важливих якостей випускника. Це визначатиме подальші напрями виховання,
його зміст, який у першу чергу буде відображатися у навчальних дисциплінах
циклу гуманітарної підготовки.
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Диденко А. В. Европейский опыт подготовки специалистов
авиационной отрасли для охраны внешних границ ЕС
В статье приведены некоторые аспекты подготовки специалистов
авиационной отрасли для охраны внешних границ Европейского Союза.
Автором отмечается, что участие государств-членов ЕС в совместных
операциях предусматривает привлечение авиации для мониторинга ситуации
на морских, сухопутных и воздушных границах. Государственная пограничная
служба Украины также привлекает авиацию для воздушного мониторинга
государственной границы, исключительной (морской) экономической зоны и
территориального моря Украины, Украинской части вод Азовского моря,
временно неконтролируемого участка государственной границы и полосы
безопасности вдоль линии соприкосновения, а также обеспечение действий
подразделений охраны государственной границы, сил Морской охраны по
недопущению проникновения на территорию Украины диверсионноразведывательных групп, незаконных вооруженных формирований. Учитывая
это целью статьи является попытка привлечь внимание к проблеме
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подготовки авиационных специалистов на основе программы TRAINAIR. Эта
программа является одним из ключевых элементов политики Международной
организации гражданской авиации в области подготовки авиационных
специалистов и способствует внедрению стратегий устойчивого развития
кадров.
Ключевые слова: специалисты авиационной отрасли, европейский опыт
подготовки, охрана границ, International Civil Aviation Organization (ICAO),
программа TRAINAIR PLUS.
Didenko O. European experience in training aviation specialists for the
protection of the EU’s external borders
The article presents some aspects of training specialists in the aviation
industry for the protection of the European Union’s external borders. The author
notes that the participation of the EU member-states in joint operations allows for the
involvement of aviation in monitoring the situation on sea, land and air borders. The
State Border Guard Service of Ukraine also involves aviation for air monitoring of
the state border, the exclusive (maritime) economic zone and the territorial sea of
Ukraine, the Ukrainian part of the Azov Sea, the temporarily uncontrolled section of
the state border and the safety zone along the contact line, as well as ensuring the
actions of the state border guard units, the forces of the Marine guard on preventing
the penetration into the territory of Ukraine of sabotage and reconnaissance groups,
illegal armed groups, etc. Given this, the aim of the article is to draw attention to the
problem of training aviation specialists on the basis of the TRAINAIR program. This
program is one of the key elements of the policy of the International Civil Aviation
Organization in the field of training aviation specialists. It also promotes the
implementation of sustainable human resources development strategies.
The results of the analysis of scientific sources, as well as the monitoring of the
quality and effectiveness of TRAINAIR PLUS training programs, suggest that the
State Border Guard Service of Ukraine should also take advantage of the global
network and courses offered by the International Civil Aviation Organization for
increasing the personnel potential and improving the quality of the training of
aviation specialists. The programs considered in this article contribute to the
capacity building of educational institutions, as the International Civil Aviation
Organization proposes the methodology for organizing advanced training courses for
teaching staff, such as course developers, instructors or managers on personnel
training.
Key words: specialists in the aviation industry, European training experience,
border protection, International Civil Aviation Organization (ICAO), TRAINAIR
PLUS program.
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РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ФОРМУВАННЯ
У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ В МЕДИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
У статті охарактеризовано результати експериментальної перевірки
концепції, технології та педагогічних умов формування професійно-етичної
компетентності майбутніх лікарів. Автор висвітлює послідовність
педагогічних впливів, заходів, практик та засобів, що дозволили досягти
мети – сформувати необхідний рівень професійно-етичної компетентності
майбутніх лікарів в освітньому процесі. Йдеться про реалізацію, насамперед
технології формування професійно-етичної компетентності майбутніх
лікарів, яка побудована з урахуванням концептуальних положень
методологічного і теоретичного концептів. Технологія передбачає поетапний,
систематичний вплив на всі компоненти педагогічного процесу (цільовий,
змістовий, діяльнісний, результативний та ресурсний) та враховує
особливості професійної підготовки студентів у медичних закладах вищої
освіти, стадії послідовних змін у мисленні студентів під час навчання,
специфіку розвитку студентів і становлення як майбутніх лікарів на різних
курсах навчання.
Ключові слова: професійно-етична компетентність, лікар, педагогічні
умови, технологія, експеримент, методичні рекомендації.
Постановка

проблеми

у

загальному

вигляді.

Розвиток

та

реформування національної системи охорони здоров’я потребує підготовки
нового покоління висококваліфікованих медичних працівників, здатних не
пройти мимо чужого болю, готових працювати відповідно до вимог
професійної етики, до самовіддачі заради інших, до інноваційної професійної
діяльності. Необхідністю підготовки саме таких фахівців і обумовлена
актуальність проблеми формування професійно-етичної компетентності у
майбутніх лікарів під час їх навчання у медичних закладах вищої освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. У працях
© Дудікова Л. В.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 2

Педагогіка

сучасних науковців, присвячених проблемам медичної діяльності та освіти,
розглядаються різні

аспекти

проблеми

формування професійно-етичної

компетентності, зокрема професійно-важливі якості (В. Корзунін та ін.),
особливості професійного особистісного розвитку лікаря (В. Андронов,
І. Гурвич, В. Зайцев, Л. Матвєєва, О. Одеришева, Т. Рум’янцева та ін.), зміст і
структура професійно-особистісної культури (М. Тараришкіна та ін.), проблеми
психології в медичній освіті (Т. Бухаріна, В. Дуброва, А. Кирпиченко,
М. Лапкін, С. Лігер та ін.) тощо. Разом з тим комплексного дослідження
формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів у вищих
медичних навчальних закладах на сьогодні немає.
З огляду на це метою статті є висвітлення результатів педагогічного
експерименту

з

формування

у

майбутніх

лікарів

професійно-етичної

дослідження.

Професійно-етична

компетентності.
Виклад

основного

матеріалу

компетентність лікаря є складним, цілісним, індивідуально-психологічним,
інтегративним, багаторівневим утворенням, результатом здобуття неперервної
освіти у галузі знань “Охорона здоров’я”, що об’єднує теоретичні знання з
професійної етики, професійно-етичні цінності, морально-особистісні якості та
практичні вміння лікаря у сфері професійної діяльності, забезпечує вибір ним
свідомої етичної поведінки відповідно до професійно-етичних норм, а також
здатність до самореалізації, потребу в професійно-етичному самовдосконаленні
впродовж життя.
Структуру професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів можна
представити, як поєднання когнітивного, діяльнісно-операційного, професійноособистісного, емоційно-мотиваційного і ціннісно-орієнтаційного компонентів.
З урахуванням таксономії Б. Блума [2], а також положення про те, що критерії
мають відображати структуру цієї компетентності, зроблено висновок, що
критеріями сформованості професійно-етичної компетентності майбутніх
лікарів доцільно визначити пізнавальний (слугує для діагностики когнітивного
компонента професійно-етичної компетентності), результативний (призначений
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для

оцінювання

діяльнісно-операційного

компонента),

поведінковий

(відповідає професійно-особистісному компоненту), афективний (стосується
емоційно-мотиваційному компонента) і ціннісний (слугує для діагностики
ціннісно-орієнтаційного компонента) критерії. З’ясовано, що оцінювання рівня
сформованості професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів доцільно
проводити за чотирма рівнями – пороговим (низьким), середнім, достатнім і
високим.
Визначення діагностичного апарату дослідження дозволило виконати
наступний етап дослідження – здійснити діагностику стану сформованості
професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів у вищих медичних
навчальних закладах України та проаналізувати отримані результати.
Результати констатувального етапу, отримані за допомогою опитування,
спостереження, анкетування, тестування, виконання студентами практичних
завдань, засвідчили недостатній рівень сформованості в майбутніх лікарів
професійно-етичної компетентності: середнє значення інтегрального критерію
становило 3,44 бала. Отримані результати засвідчили, що в освітньому процесі
медичних закладів вищої освіти є певні резерви щодо покращення процесу
формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів.
Узагальнення

результатів

аналізу

науково-теоретичних

основ

формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів у вищих
медичних навчальних закладах, стану актуальних професійно-етичних проблем
сучасної медицини у професійній підготовці лікарів, історико-педагогічних і
компаративістських засад формування професійно-етичної компетентності,
сучасних тенденцій підготовки до професійної діяльності лікарів у провідних
країнах світу у контексті проблеми дослідження, а також результатів
діагностики

стану

сформованості

професійно-етичної

компетентності

майбутніх лікарів у вищих медичних навчальних закладах України дозволили
зробити висновок, що формування професійної компетентності майбутніх
лікарів у медичних університетах потрібно здійснювати відповідно до
концептуальних основ та науково-методичних засад формування зазначеної
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компетентності,

зокрема

методологічного,

теоретичного

і

методико-

технологічного концептів.
Методологічний

концепт

визначає

необхідність

формування

професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів на засадах системного,
особистісно орієнтованого, діяльнісного, компетентнісного, аксіологічного,
цивілізаційно-середовищного,

культурологічного,

професіографічного,

контекстного, історико-логічного, інтегративного і рефлексивного підходів.
Провідними є системний і компетентнісний (як різновид діяльнісного) підходи.
Теоретичний концепт розкриває сутність, структуру і зміст поняття
“професійно-етична компетентність”, її місце у структурі готовності майбутнього
лікаря до професійної діяльності, а також визначає педагогічні умови,
впровадження яких в освітньому процесі вищих медичних навчальних закладів
сприятиме результативному формуванню професійно-етичної компетентності
майбутніх лікарів.
Методико-технологічний
урахуванням

методологічного

концепт
і

провідної

теоретичного

ідеї

дослідження

розкриває

з

технологію

формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів – поетапне
впровадження педагогічних умов, а також інноваційного змісту, форм і методів
формування

та

діагностики

досліджуваної

властивості

й

моніторингу

ефективності цього процесу на різних етапах.
Далі з урахуванням особливостей професійної підготовки студентів у
медичних університетах, специфіки їх розвитку і становлення як майбутніх
лікарів на різних курсах навчання, стадій послідовних змін у мисленні
студентів під час навчання, а також концептуальних положень методологічного
і теоретичного концептів провідної ідеї дослідження було визначено
послідовність її впровадження у методико-технологічному плані, тобто
технологію формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів.
Технологія формування професійно-етичної компетентності майбутніх
лікарів є сукупністю педагогічних впливів, заходів, практик та засобів,
необхідних

для

досягнення

мети

формування
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компетентності майбутніх лікарів в освітньому процесі, яка побудована з
урахуванням концептуальних положень методологічного і теоретичного
концептів, передбачає поетапний, систематичний вплив на всі компоненти
педагогічного процесу (цільовий, змістовий, діяльнісний, результативний та
ресурсний) та враховує особливості професійної підготовки студентів у ВМНЗ,
стадії послідовних змін у мисленні студентів під час навчання, специфіку
розвитку студентів і становлення як майбутніх лікарів на різних курсах
навчання.
Впровадження технології було організовано в умовах освітнього процесу
медичних навчальних закладів, зокрема Вінницького національного медичного
університету імені М. І. Пирогова, Державного вищого навчального закладу
“Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я України”, Вищого державного навчального
закладу України “Буковинський державний медичний університет”, Одеського
національного медичного університету та Запорізького державного медичного
університету. Всього на цьому етапі експерименту взяли участь 838 студентів
зазначених медичних закладів, а також 124 науково-педагогічних працівників
цих закладів освіти.
Під час експериментального дослідження з перевірки технології було
здійснено вплив на всі компоненти педагогічного процесу (цільовий, змістовий,
діяльнісний, результативний та ресурсний) протягом трьох етапів:
1) початкового (пропедевтичного), що охоплював 1–2 курси навчання
майбутніх лікарів. Цей етап передбачав ознайомлення студентів у процесі
аудиторної, позаудиторної та практичної діяльності з ключовими поняттями
професійної етики, виховання позитивного ставлення до лікарської діяльності,
розвиток морально-етичних уявлень про лікарську діяльність в історичній
ретроспективі, забезпечення функціонування сприятливого для формування
професійно-етичної компетентності освітнього університетського середовища.
На цьому етапі було впроваджено такі педагогічні умови:
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проектування

мети

і

завдань

формування

професійно-етичної

компетентності з урахуванням таксономії цілей і професійних функцій, що їх
виконуватимуть майбутні лікарі під час професійній діяльності;
відбір та структурування змісту гуманітарних дисциплін відповідно до
ціннісних орієнтацій соціально-комунікативної взаємодії майбутніх лікарів з
пацієнтами;
забезпечення ціннісно-мотиваційної орієнтації студентів на вивчення
актуальних проблем професійної етики в сучасній медицині [3];
активізація рефлексивної діяльності майбутніх лікарів через усвідомлення
ними цінності професії та відповідальності щодо її вибору;
підготовка науково-педагогічного складу до формування професійноетичної компетентності майбутніх лікарів;
застосування сучасних діалогічних методів, прийомів, форм педагогічної
взаємодії;
2) пізнавально-пошукового, що охоплював 3–4 курси навчання майбутніх
лікарів. Цей етап передбачав формування в майбутніх лікарів умінь і навичок
використовувати набуті знання розв’язання професійно-етичних ситуацій у
професійній діяльності, а також розвиток здатності дотримуватися моральноетичних принципів у медичні практиці. На цьому етапі було впроваджено такі
педагогічні умови:
застосування інноваційних форм і методів навчання для оволодіння
студентами уміннями і навичками професійно-етичної поведінки;
моделювання занять, які імітують професійну діяльність на основі
застосування інформаційно-комунікаційних технологій;
налагодження суб’єкт-суб’єктної взаємодії студентів і викладачів з метою
наслідування

професійно-етичної

поведінки

у

майбутній

професійній

діяльності;
поетапне вирішення студентами завдань (задач) професійно-етичного
характеру з ускладненням їх змісту на кожному курсі навчання;
управління самостійною навчально-пізнавальною роботою студентів;
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організації

сприятливого

для

формування

професійно-етичної

компетентності освітнього університетського середовища;
3) базового (визначального), що охоплював 5–6 курси навчання
майбутніх лікарів. Цей етап передбачав закріплення професійно-етичних умінь
і подальший розвиток мотивації до професійної діяльності з урахуванням
професійно-етичних принципів надання медичної допомоги; стимулювання
самостійної науково-дослідної роботи студентів; упровадження тренінгової
програми та професійних творчих завдань, що імітують ситуації застосування
лікарської та медичної етики. На цьому етапі було впроваджено такі педагогічні
умови:
моделювання змісту занять на основі міждисциплінарного підходу, що
імітують ситуації застосування лікарської та медичної етики;
застосування в освітньому процесі технологій навчання, спрямованих на
задоволення індивідуальних освітніх потреб студентів, їх саморозвиток і
самовдосконалення;
управління самостійною науково-дослідною роботою студентів;
уведення

спеціального

факультативного

курсу

для

поглибленого

оволодіння етичними нормами професійної діяльності;
моніторинг

якості

формування

професійно-етичної

компетентності

майбутніх лікарів;
впровадження тренінгової програми сприяння розвитку професійної
етики майбутніх лікарів.
Результати експериментальної роботи засвідчили суттєве підвищення
рівня професійно-етичної компетентності студентів ЕГ. До позитивних зрушень
належить те, що в ЕГ кількості студентів з високим рівнем професійно-етичної
компетентності зросла з 13,72 % до 21,63 %, достатнім – з 11,84 % до 21,65 %.
В ЕГ також зменшилася кількість студентів з пороговим (від 17,6 %3 до 3,91 %)
та

середнім

(від

56,92 %

до

52,93 %)

рівнями

професійно-етичної

компетентності. У КГ суттєвих кількісних і якісних змін у сформованості
професійно-етичної компетентності не відбулося: кількість студентів із
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пороговим рівнем професійно-етичної компетентності зменшилася тільки з
14,9 %4 до 10,61 %, із середнім та достатнім – не змінилася (57,42 % та 14,93 %
відповідно), несуттєво збільшилася кількість студентів, що мають високий
рівень професійно-етичної компетентності: з 12,81 % до 17,78 %. Загалом
середнє значення інтегрального критерію сформованості професійно-етичної
компетентності в студентів експериментальної групи становило 4,45 бала
(до експерименту – 3,43 бала), в студентів контрольної групи – 3,48 бала
(до експерименту – 3,44 бала).
Результативність застосування педагогічної технології формування
професійно-етичної

компетентності

майбутніх

лікарів

[1,

с. 65]

також

підтверджена високим рівнем засвоєння знань студентами експериментальної
групи, розвитком у них ціннісних орієнтацій відповідно до засад медичної
етики та специфічного мислення (діалектичність, проблемність, аналітичність
тощо), налагодженням суб’єкт-суб’єктних відносин між викладачами та
студентами. Технологія формування професійно-етичної компетентності стала
дієвим способом підготовки студентів до професійної діяльності, створила
оптимальні можливості для самовизначення, самореалізації, особистісного і
професійного становлення майбутніх лікарів.
Результати експериментальної роботи дають підстави стверджувати, що
позитивний результат у формуванні професійно-етичної компетентності
майбутніх лікарів можна досягти за умови використання технології формування
професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів, тобто використання
педагогічних впливів, заходів, практик та засобів, необхідних для досягнення
мети формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів в
освітньому процесі, яка побудована з урахуванням концептуальних положень
методологічного

і

теоретичного

концептів,

передбачає

поетапний,

систематичний вплив на всі компоненти педагогічного процесу (цільовий,
змістовий, діяльнісний, результативний та ресурсний) та враховує особливості
професійної підготовки студентів у ВМНЗ, стадії послідовних змін у мисленні
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студентів під час навчання, специфіку розвитку студентів і становлення як
майбутніх лікарів на різних курсах навчання.
Ця технологія відрізняється такими ознаками, як концептуальність,
діагностичне

визначення

цілей

і

результативності,

економічність,

алгоритмізованість, проектованість, цілісність, керованість та коригованість.
Вона гарантує досягнення певного рівня сформованості професійно-етичної
компетентності майбутніх лікарів, є ефективною за результатами, оптимальною
щодо термінів впровадження, витрат сил і засобів.
За

результатами

проведеного

дослідження

розроблено

відповідні

методичні рекомендації щодо формування у майбутніх лікарів професійноетично компетентності [4]. Серед важливих методичних рекомендацій щодо
формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів слід вказати
на важливість на початковому етапі проектування мети і завдань формування
професійно-етичної

компетентності

з

урахуванням

таксономії

цілей

і

професійних функцій, що їх виконуватимуть майбутні лікарі під час
професійній діяльності; відбору та структурування змісту гуманітарних
дисциплін відповідно до ціннісних орієнтацій соціально-комунікативної взаємодії
майбутніх лікарів з пацієнтами; забезпечення ціннісно-мотиваційної орієнтації
студентів на вивчення актуальних проблем професійної етики в сучасній
медицині; активізації рефлексивної діяльності майбутніх лікарів через
усвідомлення ними цінності професії та відповідальності щодо її вибору та ін.
Під

час

пізнавально-пошукового

етапу

рекомендується

застосовувати

інноваційні форми і методи навчання для оволодіння студентами уміннями і
навичками професійно-етичної поведінки; моделювати заняття, які імітують
професійну діяльність на основі застосування інформаційно-комунікаційних
технологій; налагодити суб’єкт-суб’єктну взаємодії студентів і викладачів з
метою наслідування професійно-етичної поведінки у майбутній професійній
діяльності; передбачити управління самостійною навчально-пізнавальною
роботою студентів та ін. На базовому етапі важливе значення має моделювання
змісту занять на основі міждисциплінарного підходу, що імітують ситуації
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застосування лікарської та медичної етики; застосування в освітньому процесі
технологій навчання, спрямованих на задоволення індивідуальних освітніх
потреб

студентів,

їх

саморозвиток

і

самовдосконалення;

управління

самостійною науково-дослідною роботою студентів; уведення спеціального
факультативного курсу для поглибленого оволодіння етичними нормами
професійної діяльності та ін.
Окрім цього, ефективність проведеної роботи та впровадження технології
формування

професійно-етичної

компетентності

підтверджено

такими

результатами:
в експериментальній групі студенти навчились краще ідентифікувати
себе з професією, усвідомили свій ціннісний життєвий простір, більш виразно
визначились зі своїм загальним ціннісно-смисловим ставленням до себе, до
своєї професії, до інших людей;
студенти експериментальної групи почали більше уваги звертати на
самостійну роботу з вивчення різних аспектів етичної проблематики в
діяльності лікаря та комунікацій у медицині відповідно до етичних вимог, на
читання додаткової літератури, що позначилось на їх поведінці;
якщо

до

початку

формувального

експерименту

студенти

експериментальної групи мали труднощі щодо вирішення складних завдань, що
містили ситуацію морального вибору, то після експерименту вони могли
охарактеризувати переваги і недоліки різних варіантів вирішення складних
моральних проблем, що сприяло становленню необхідних внутрішніх ціннісних
регуляторів їх моральної поведінки;
студенти

експериментальної

групи

стали

краще

обізнаними

з

проблематикою комунікацій у медицині, особливостями спілкування з
колегами

та

пацієнтами,

почали

більш

відповідально

ставитись

до

комунікативної взаємодії з іншими людьми;
результати

дослідження

засвідчили

також

важливість

підготовки

викладачів, так як викладач є ключовою фігурою освітнього процесу, своєю
різноманітною діяльністю він прямо або побічно впливає на духовний світ
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студентів, їх етичні погляди та поведінку, є моральним прикладом для
майбутніх лікарів.
Висновки. Динаміка сформованості професійно-етичної компетентності
у студентів експериментальної групи та порівняння з даними щодо контрольної
груп підтверджує якісні позитивні зрушення, що відбулися у рівнях
сформованості усіх компонентів професійно-етичної компетентності студентів
експериментальної

групи.

Цим

самим

засвідчено

доцільність

та

результативність впровадження технології формування професійно-етичної
компетентності майбутніх лікарів у вищих медичних навчальних закладах.
Перспективами подальших наукових розвідок є обґрунтування
навчально-методичного

забезпечення

формування

професійно-етичної

компетентності майбутніх лікарів та аналіз впливу професійно-етичної
компетентності на професійне становлення лікарів та адаптацію у колективі
медичної установи.
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Дудикова Л. В. Результаты педагогического эксперимента по
формированию
у
будущих
врачей
профессионально-этической
компетентности
В статье охарактеризованы результаты экспериментальной проверки
концепции,
технологии
и
педагогических
условий
формирования
профессионально-этической компетентности будущих врачей. Автор
освещает последовательность педагогических воздействий, мероприятий,
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практик и средств, которые позволили достичь цели – сформировать
необходимый уровень профессионально-этической компетентности будущих
врачей в образовательном процессе. Речь идет о реализации, прежде всего
технологии формирования профессионально-этической компетентности
будущих врачей, которая построена с учетом концептуальных положений
методологического
и
теоретического
концептов.
Технология
предусматривает поэтапный, систематическое воздействие на все
компоненты
педагогического
процесса
(целевой,
содержательный,
деятельностный, результативный и ресурсный) и учитывает особенности
профессиональной подготовки студентов в медицинских учреждениях высшего
образования, стадии последовательных изменений в мышлении студентов во
время обучения, специфику развития студентов и становления как будущих
врачей на различных курсах обучения.
Ключевые слова: профессионально-этическая компетентность, врач,
педагогические условия, технология, опыт, методические рекомендации.
Dudikova L. Results of the Pedagogical Experiment of the Formation of
Future Doctors’ Professional Ethical Competence
The article describes the results of experimental verification of the concept,
technology and pedagogical conditions of the formation of future doctors’
professional ethical competence. The author highlights the sequence of pedagogical
influences, measures, practices and means that made it possible to achieve the goal
that is to form the necessary level of professional ethical competence of future
doctors in the educational process.
It is first of all about the realization of technologies of formation of
professional ethical competence of future doctors, which is constructed taking into
account conceptual provisions of methodological and theoretical concepts. The
technology provides a gradual, systematic impact on all components of the
pedagogical process (target, content, activity, productive and resource) and takes
into account the peculiarities of professional training of students at higher medical
educational institutions, the stages of consistent changes of students’ thinking during
their studies, the development specifics of students and the formation of future
doctors at different years of study.
The initial stage of the technology covered the first and second years of future
doctors’ training and envisaged students’ familiarization with key concepts of
professional ethics, education of a positive attitude to medical activities, development
of moral ethical perceptions of medical activity in the historical retrospective,
ensuring the functioning of a favorable educational university environment for the
formation of professional and ethical competence.
The cognitive research stage covered the third and fourth years of training of
future doctors and envisaged the formation of skills and abilities to use the acquired
knowledge of the solution of professional and ethical situations in professional
activities, as well as the development of the ability to adhere to moral and ethical
principles in medical practice.
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The basic stage covered graduation courses and envisaged the consolidation of
professional ethical skills and further development of motivation for professional
activity taking into account the professional ethics principles of the provision of
medical care; stimulation of independent research work of students; the introduction
of a training program and professional creative tasks simulating the situations where
application of physicians’ and medical ethics are required.
Key words: professional ethical competence, doctor, pedagogical conditions,
technology, experiment, methodological recommendations.
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ
ДИСЦИПЛІН
У статті здійснено обґрунтування особливостей організації самостійної
пізнавальної діяльності майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин
у процесі навчання професійно-орієнтованих дисциплін.
Автором вказується на доцільність та необхідність активізації
самостійної
навчально-пізнавальної
діяльності
майбутніх
офіцерівприкордонників у процесі навчання професійно-орієнтованих дисциплін.
Автор зазначає, що формування свідомого ставлення майбутніх фахівців
міжнародних економічних відносин до змісту навчального матеріалу та
самостійне оволодіння ним передбачає вміння педагогів діагностувати
індивідуальну структуру мотивів навчання кожного студента. Крім цього,
важливо, щоб був реалізований міжпредметний зв’язок; по-друге, розвиток
активності студентів під час підготовки до майбутньої професійної
діяльності.
Ключові слова: майбутні фахівці міжнародних економічних відносин,
самостійна пізнавальна діяльність, мотиви, професійно-орієнтовані
дисципліни.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Нові концептуальні
положення організації вищої освіти в Україні передбачають пріоритет
навчання, орієнтованого на саморозвиток, самоосвіту і самореалізацію фахівця.
Усвідомлення цього потребує організації у вищих навчальних закладах якісної
підготовки майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин, яка
залежить не лише від оволодіння знаннями, але й від їх постійного оновлення,
неперервного професійного зростання. Одним із підходів до вирішення цього
питання є наближення навчального процесу до майбутньої професійної
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діяльності з її проблематикою та ситуаціями, тобто відтворення у навчанні
предметного і соціального контекстів майбутньої професійної діяльності.
Навчити людину на все життя неможливо. Необхідно закласти в ній
інтерес до оновлення знань. І. Шимкова зазначає, що одним із показників
успішності самої освіти є самостійність студентів, котра необхідна для
реалізації студентом самостійних думок і дій у процесі подолання навчальних
труднощів [1, с. 1]. Ця думка, на наш погляд, є вірною як стосовно вищої освіти
загалом, так і навчання майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин
зокрема.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Питанням підготовки
фахівців різних галузей присвячено низку праць сучасних вітчизняних та
зарубіжних

науковців:

В. Бабич,

М. Ковтонюк

(підготовка

учителів),

Г. Білецька (підготовка екологів), С. Заскалєта (підготовка фахівців аграрної
галузі в зарубіжних країнах). Окремі аспекти підготовки майбутніх фахівців
міжнародних економічних відносин розглядаються в працях К. Акуленко,
С. Заскалєти, С. Качмарчик, М. Левочко, Л. Савчук, К. Тушко.
Проблема організації самостійної роботи давно вивчається науковцями.
Велике значення у цьому розумінні мають праці педагогів (А. Алексюк,
Я. Бурлака, В. Лозова, Т. Матіс, П. Підкасистий, В. Сластьонін, М. Cолдатенко
та ін.) і психологів (П. Гальперін, В. Рибалка, С. Рубінштейн, Н. Тализіна та
ін.). Питанням підготовки фахівців різних галузей присвячено низку праць
сучасних вітчизняних та зарубіжних науковців: В. Бабич, М. Ковтонюк
(підготовка

учителів),

Г. Білецька

(підготовка

екологів),

С. Заскалєта

(підготовка фахівців аграрної галузі в зарубіжних країнах). Окремі аспекти
підготовки

майбутніх

фахівців

міжнародних

економічних

відносин

розглядаються в працях К. Акуленко, С. Заскалєти, С. Качмарчик, М. Левочко,
О. Олексенко, І. Савки, Л. Савчук, К. Тушко. Висновки та положення зроблені
цими та іншими вченими мають велику наукову цінність для нашого
дослідження. Зокрема С. Качмарчик уточнено поняття культури професійного
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спілкування менеджерів зовнішньоекономічної діяльності як інтегративного
новоутворення, що забезпечує позитивний результат у ситуаціях ділового
спілкування і об’єднує культурно-специфічні знання, пов’язані з моделями
бізнес-аналізу; поведінкові та соціолінгвістичні уміння, які уможливлюють
адаптацію до різних обставин ділового спілкування; особистісні якості, які
сприяють розвитку позитивного й толерантного ставлення до комунікативної
взаємодії [2]. О. Олексенко доходить висновку, що підготовка майбутніх
менеджерів зовнішньоекономічної діяльності до міжкультурної комунікації є
підґрунтям

їхньої

професійної

компетентності.

Авторка

визначає

такі

педагогічні умови підготовки майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної
діяльності до міжкультурної комунікації: створення мультикультурального
середовища для набуття досвіду міжкультурної комунікації; адаптивне
поетапне управління відповідної педагогічної системи; реалізація досвіду
суб’єкт-суб’єктної

взаємодії,

спрямованої

на

оптимальне

управління

міжкультурними конфліктами [3, с. 16]. Але у наукових працях останніх
десятиліть не знайшла відображення проблема дослідження самостійної
навчально-пізнавальної

діяльності

майбутніх

фахівців

міжнародних

економічних відносин у процесі навчання професійно-орієнтованих дисциплін.
Метою статті є обґрунтування особливостей організації самостійної
пізнавальної діяльності майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин
у процесі навчання професійно-орієнтованих дисциплін.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчення вітчизняної та
зарубіжної психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що “самостійна
робота розглядається дидактами як інструмент розвитку в студентів здатності
самостійно, творчо вирішувати проблеми, що постають у їхній майбутній
фаховій діяльності. У зв’язку з цим у студентів намагаються розвивати
“почуття проблеми”, критичне мислення, вміння імпровізувати, самостійно
вирішувати складні питання”. Так, І. Сулим доходить справедливого висновку:
вивчення зарубіжного досвіду дозволяє констатувати, що від розуміння суті
змісту освіти залежить побудова науково обґрунтованої системи самостійної
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роботи, розробка навчальних планів, програм і курсів, методів і форм
організації самостійної роботи студентів, результатів педагогічної діяльності
[4, с. 135].
Досліджуючи роль ситуації реальної відповідальності в активізації
навчальної діяльності студентів, А. Калініченко зазначає, що навчальна
діяльність студентів значно активізується, коли вони, усвідомлюючи її роль,
будуть зацікавлені як процесом, так і результатом власного навчання. Отже, на
думку

дослідниці.

Основна

увага

мотиваційно-ціннісної

сфери

навчання,

орієнтацій

ціннісних

має

(формування
та

зосереджуватись
переконання

ідеалів,

вольових

в

на

розвитку

необхідності
якостей)

та

інструментальної сфери (засвоєння знань про систему навчання, вироблення
умінь і навичок його організації) [5, с. 141].
Під час дослідження ми переконалися в доцільності та необхідності
активізації самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх офіцерівприкордонників у процесі навчання професійно-орієнтованих дисциплін. Ці
дисципліни надають можливість студентам отримати знання, сформувати
уміння та навички необхідні для подальшої професійної діяльності, а відтак
представляють собою значний професійний інтерес.
Майбутні фахівці спеціальності “Міжнародні економічні відносини”
знаходять роботу в реальному економічному секторі, переважно в провідних
компаніях з іноземним капіталом чи вітчизняних компаніях, як орієнтуються на
проведення

зовнішньоекономічної

діяльності.

Тому

підготовка

фахівця

міжнародних економічних відносин у вищому навчальному закладі спирається
на комплекс накопичених знань за такими напрямками:
освоєння повного спектру загальних економічних дисциплін: основ
економічної теорії, макро- та мікроекономіки, економіки підприємства,
менеджменту, маркетингу, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності,
основ обліку та аудиту та інших;
володіння іноземними мовами;
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вивчення

спеціальних

дисциплін,

які

безпосередньо

пов’язані

з

характером міжнародних відносин і міжнародних економічних відносин: теорія
міжнародних відносин, дипломатична та консульська служба, протокол, етикет,
міжнародна інформація й інформаційно-аналітична діяльність, економікоматематичне моделювання світогосподарських процесів, міжнародні фінанси,
міжнародна торгівля, інвестування тощо;
уміння інформаційно-аналітичного забезпечення, наукової-практичної
роботи.
Весь цей комплекс знань засвоюється студентом під час навчання за
спеціальністю та використовується в подальшій професійній діяльності.
За результатами аналізу літератури [2; 6] до особливостей підготовки
фахівців міжнародних економічних відносин можна віднести такі, як
необхідність формування їх позитивної мотивації до засвоєння як соціальноекономічних, так і юридичних навчальних дисциплін, іноземних мов; засвоєння
основних загальноекономічних та юридичних понять; формування умінь
професійного

спілкування;

використання

міжпредметних

зв’язків,

інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу.
До циклу професійно-орієнтованої підготовки віднесено такі навчальні
дисципліни: “Математичне моделювання в менеджменті”, “Математичне
моделювання економічних процесів”, “Фінансовий аналіз”, “Фінансовий аналіз
зовнішньоекономічної

діяльності”,

“Податки

і

податкова

політика”,

“Оподаткування операцій зовнішньоекономічної діяльності”, “Організація і
планування експортно-імпортної діяльності”, “Основи безпеки сучасного
бізнесу”, “Безпека операцій зовнішньоекономічної діяльності”, “Антикризове
управління в умовах зовнішньоекономічної діяльності” тощо.
Аналіз навчальних планів, за якими здійснюється підготовка майбутніх
фахівців міжнародних економічних відносин у вищих навчальних закладах,
засвідчує, що кількість аудиторних годин на засвоєння складного навчального
матеріалу недостатня. Тому значна частка матеріалу підлягає самостійному
опрацюванню, особливо це стосується практичної складової цих дисциплін.
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Як свідчить практика, студенти не достатньо включаються в активну
пізнавальну діяльність, якщо навчальний матеріал не стосується майбутньої
професійної діяльності. І навпаки, їхня активність різко зростає, якщо матеріал
містить характерні проблеми, з якими доведеться мати справу у майбутній
професійній

діяльності.

У

цьому

випадку

їх

пізнавальна

активність

зумовлюється особистою зацікавленістю щодо дослідження професійних
проблем, вивчення досвіду їх розв’язання, оволодіння більш ефективними
методами професійної діяльності тощо [7].
Так, метою вивчення “Оподаткування операцій зовнішньоекономічної
діяльності” є освоєння студентами основ ведення податкового обліку
підприємств різних видів діяльності; ознайомлення з основними законами та
законодавчими актами, набуття практичних навиків щодо визначення податків,
заповнення

податкової

декларації.

Метою

вивчення

“Математичного

моделювання економічних процесів” є формування знань стосовно теоретичних
основ застосування математичних моделей для дослідження економічних
процесів у практичній діяльності підприємства, розгляд особливостей
економіко-математичного моделювання в ринкових умовах. Метою вивчення
“Безпеки

операцій

зовнішньоекономічної

діяльності”

є

оволодіння

теоретичними і практичними основами знань з питань безпеки сучасного
бізнесу та страхування ризиків підприємницької діяльності. Метою вивчення
“Антикризового управління в умовах зовнішньоекономічної діяльності” є
формування бази знань стосовно сучасних теоретичних основ управління
кризовими процесами та навичок здійснювати аналіз зовнішньоекономічної
діяльності підприємств в умовах кризи та застосування типових рішень
антикризового менеджменту. Отже, у змісті цих навчальних дисциплін
закладено мотивацію до активізації навчально-пізнавальної діяльності, у тому
числі під час самостійної роботи, коли майбутні фахівці міжнародних
економічних

відносин

відпрацьовують

найбільш

важливі,

практичні

професійно значущі питання.
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З цього приводу Р. Загнибіда зазначає, що активізація мотиваційної сфери
можлива на певному рівні засвоєння спеціальних знань та професійних умінь.
Вищий рівень пізнавальної мотивації характерний, на думку вченої, для
студентів, які володіють доступними для них узагальненими способами
розумової роботи. Мотиви, як активатори навчально-пізнавальної діяльності,
зокрема самостійної, сприяють формуванню конкретної пізнавальної мети.
Подальше розгортання мотивів у сфері свідомості призводить до перетворення
мети в пізнавальну програму, яка має чіткі параметри діяльності, спрямовану на
задоволення

навчально-пізнавальної

необхідності застосування

(освітньої)

потреби

[8].

На

навчально-пізнавальних

завдань

наполягає

Ю. Дем’янюк [9, с. 82], розуміючи в них основу розвитку творчого
професійного мислення майбутніх фахівців. Серед актуальних питань
професійної підготовки майбутніх фахівців, які отримають можливість бути
вирішеними за наявності навчально-пізнавальних завдань, дослідник виділяє
такі: здійснювати відбір і запровадження в процесі навчання професійно
значущих навчально-пізнавальних завдань; визначити складність, питому вагу,
місце кожного такого завдання і їх співвідношення з іншими завданнями;
створювати оптимальну систему предметного змісту навчально-пізнавальних
завдань,яка сприяє розвитку творчого мислення.
Пізнавальними

називають

уміння,

які

забезпечують

вирішення

пізнавальних завдань. Науковці поділяють пізнавальні вміння на такі:
конкретні, часткові (предметні), які відображають специфіку того чи іншого
предмета й виявляються при засвоєнні конкретних знань; узагальнені, що
забезпечують перебіг пізнавальної діяльності при вивченні всіх навчальних
дисциплін; загальні, що пов’язуються із самостійною пізнавальною діяльністю
(уміння працювати з літературою, спостерігати, складати план тощо) [7, с. 111].
В контексті нашого дослідження найбільший інтерес становлять загальні
пізнавальні уміння, а також – конкретні, часткові (предметні), які відображають
специфіку професійно-орієнтованих дисциплін.
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Важливо, що формування свідомого ставлення майбутніх фахівців
міжнародних економічних відносин до змісту навчального матеріалу та
самостійне оволодіння ним передбачає вміння педагогів діагностувати
індивідуальну структуру мотивів навчання кожного студента. Крім цього,
важливо, щоб був реалізований міжпредметний зв’язок; по-друге, розвиток
активності студентів під час підготовки до майбутньої професійної діяльності.
Основними факторами розвитку активності в самостійній пізнавальній
діяльності студентів, на нашу думку, є: освітній процес без стресів та
організаційних зривів; наявність конкретних мотивів навчання та стимулів для
їх досягнення; позитивні соціально-психологічні умови (клімат) в колективі;
об’єктивні оцінки результатів навчальної діяльності.
Висновки. Отже, у процесі навчання професійно-орієнтованих дисциплін
майбутні фахівці міжнародних економічних відносин мають здобути максимум
знань, умінь та навичок, що дасть їм можливість самореалізуватися як
професіоналам. Чітко організована самостійна пізнавальна діяльність виступає
засобом формування професійних знань, умінь та навичок майбутнього фахівця
міжнародних економічних. Це відповідає завданню вищої освіти сприяти
перетворенню мети навчання на засіб розвитку пізнавальних можливостей
студента, а його самого – на суб’єкта свого професійного розвитку.
Перспективним напрямком подальшого дослідження зазначеної
проблеми є з’ясування педагогічних умов самостійної пізнавальної діяльності
майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин у процесі навчання
професійно-орієнтованих дисциплін.
Список використаної літератури
1. Шимкова І. В. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності
майбутніх учителів технологій у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф.
автореф. дис. … канд.. пед. наук : 13.00.04. Вінниця, 2014. 20 с.
2. Качмарчик С. Фундаментальна підготовка майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності: стан проблеми і тенденції. Науковий Вісник Національного
університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка,
психологія, філософія. 2016. № 239. С 112–119.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 2

Педагогіка

3. Олексенко О. Педагогічні умови підготовки майбутніх менеджерів
зовнішньоекономічної діяльності до міжкультурної комунікації : автореф. автореф.
дис. … канд.. пед. наук : 13.00.04. Глухів, 2016. 20 с.
4. Сулим І. Ф. Структурування змісту освіти в процесі організації самостійної
поза аудиторної роботи студентів педагогічних коледжів США. Наукові записки
Вінницького державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка і психологія.
Вінниця, 2005. Вип. 13. С. 133–135.
5. Калініченко А. І. Роль ситуації реальної відповідальності в активізації
навчальної діяльності студентів. Наукові записки Вінницького державного
педагогічного університету. Серія: Педагогіка і психологія. Вінниця, 2005. Вип. 12. С.
140–142.
6. Тушко К. Ю. Педагогічні умови формування економічної компетентності
майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки : автореф. автореф.
дис. … канд.. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2009. 20 с.
7. Діденко О. В. Аналіз педагогічних умов формування пізнавальної активності
курсантів вищих військових навчальних закладів при вивченні загальновійськових
дисциплін. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної
служби України. Серія : Педагогічні науки. Хмельницький, 2008. № 46, ч. ІІ. С. 110–
113.
8. Загнибіда Р. П. Активізація потребно-мотиваційної сфери студентів як
чинник оптимізації самостійної пізнавальної діяльності. Вісник Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : педагогічні науки.
Луганськ, 2011. Ч. ІІ. № 4(215). С. 172–177.
9. Дем’янюк Ю. А. Система навчально-пізнавальних завдань як основа
розвитку творчого мислення майбутнього офіцера-прикордонника. Збірник наукових
праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія :
Педагогічні науки. Хмельницький, 2004. № 30, ч. ІІ. С. 80–82.

Мирошниченко В. И. Организация самостоятельной познавательной
деятельности будущих специалистов международных экономических
отношений в процессе обучения профессионально-ориентированных
дисциплин
В статье осуществлено обоснование особенностей организации
самостоятельной познавательной деятельности будущих специалистов
международных
экономических
отношений
в
процессе
обучения
профессионально-ориентированных дисциплин.
Автором указывается на целесообразность и необходимость
активизации самостоятельной учебно-познавательной деятельности будущих
офицеров-пограничников
в
процессе
обучения
профессиональноориентированных дисциплин.
Автор отмечает, что формирование сознательного отношения будущих
специалистов международных экономических отношений к содержанию
учебного материала и самостоятельное овладение им предполагает умение
педагогов диагностировать индивидуальную структуру мотивов учения
каждого студента. Кроме этого, важно, чтобы был реализован
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межпредметных связь; во-вторых, развитие активности студентов при
подготовке к будущей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: будущие будущих специалисты международных
экономических отношений, самостоятельная познавательная деятельность,
мотивы, профессионально-ориентированные дисциплины.
Miroshnichenko V. Organization of Self-Determined Literature Activities of
Future Factors of International Economic Relations in the Process of Education of
Professionally Oriented Disciplines
The article substantiates the peculiarities of organization of independent
cognitive activity of future specialists of international economic relations in the
process of training of professionally oriented disciplines.
The article states that cognitive activity is determined by the personal interest
in mastering more effective methods of professional activity. The author points out
the expediency and necessity of activating the independent educational and cognitive
activity of future officers-border guards in the process of training of professionally
oriented disciplines. These disciplines provide students with the opportunity to
acquire the knowledge, skills and skills necessary for their further professional
activities, and thus represent a significant professional interest.
The author notes that the formation of a conscious attitude of future specialists
in international economic relations to the content of educational material and
independent mastery of it involves the ability of teachers to diagnose the individual
structure of the motives of teaching each student. In addition, it is important that an
interpersonal link is implemented; and secondly, the development of student activity
during the preparation for future professional activities.
According to the authors, the main factors of the development of activity in the
independent cognitive activity of future specialists in international economic
relations are: the educational process without stress and organizational breakdowns;
the availability of specific motives for learning and incentives to achieve them;
positive socio-psychological conditions (climate) in the team; objective assessment of
the results of educational activities.
Key words: future specialists of international economic relations, independent
cognitive activity, motives, professionally oriented disciplines.
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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЯК НЕОБХІДНА
УМОВА ФОРМУВАННЯ ЇХ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
Автором обґрунтовано роль фізичного виховання майбутніх фахівців як
необхідної умови формування їх здоров’язбережувальної культури. Культуру
здоров’язбереження фахівців трактовано як результат процесу фізичного
виховання, що характеризується високою активністю щодо оптимізації
фізичного розвитку людини, дотримання здорового способу життя, усебічного
удосконалення властивих кожному фізичних якостей і здібностей (в єдності із
вихованням духовних і моральних якостей) і націй основі забезпечення
підготовленості кожного фахівця до професійної діяльності. Виділено
педагогічні умови формування здоров’язбережувальної культури на заняттях з
фізичного виховання: застосування особистісно зорієнтованого виховання
фахівців щодо формування їх здоров’язбережувальної культури; удосконалення
змісту навчальних занять з фізичної культури; забезпечення безперервності
процесу фізичного виховання фахівців на усіх етапах фахової підготовки;
урахування вікових та індивідуальних особливостей у процесі занять з
фізичного виховання; залучення студентів до виконання фізичних вправ з
метою
формування здоров’язбережувальної культури; удосконалення
здоров’язбережувальної культури науково-педагогічних працівників для
успішного фізичного виховання студентів.
Ключові слова: майбутні фахівці (студенти), фізичне виховання, фізична
культура, фізичний розвиток, фізичні вправи, культура здоров’я,
здоров’язбережувальна культура.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Життя сучасної людини
часто

супроводжують

різноманітні

стреси,

емоційно-психологічна

напруженість, соціальні негаразди. Усе це погіршує, як якість життя загалом,
так і впливає на реалізацію особистості як фахівця певної сфери, гальмує шлях
© Мірошніченко В. І., Совва С. М.
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до успіху у професійній діяльності. Відтак, набуває актуальності завдання щодо
формування здоров’язбережувальної культури. Про це йдеться в нормативноправових актах із питань освіти (закони України “Про освіту”, “Про вищу
освіту”, “Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до
2021 року”, “Концепція неперервної валеологічної освіти” тощо). У цих
документах одним із пріоритетних завдань освіти визначено становлення
духовного, психічного та фізичного здоров’я особистості, формування
відповідального ставлення до нього як найвищої соціальної та індивідуальної
цінності [1]. Тому як необхідну умову формування здоров’язбережувальної
культури майбутніх фахівців розглядаємо їх фізичне виховання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Науковці приділяють
значну увагу формуванню у майбутніх фахівців здоров’язбережувальної
культури. Так, О. Біда, В. Гриньова, І. Мельничук В. Оржеховська, М. Чепига
розкривають

загальнотеоретичні

аспекти

проблеми

здоров’язбереження.

Психолого-педагогічні аспекти питань здорового способу життя, умови їх
удосконалення

висвітлюються

Н. Бєліковою,

Л. Демінською,

О. Митчик.

Формування здоров’язбережувальної компетентності студентів є в центрі уваги
Т. Бережної, Л. Малишевої, Л. Новакової, Т. Самусь, А. Турчинова.
Учені І. Матюшин, Ю. Мельник, В. Скумін започаткували рух, що
передбачає формування здоров’я через культуру. Особливий інтерес для
нашого дослідження становить творчий доробок К. Пантєлєєва, С. Сичова,
Л. Сущенко, Б. Шияна, у яких акцентується увага на важливості фізичної
культури.
Водночас результати аналізу педагогічних джерел дають можливість
визнати, що незважаючи на значний інтерес дослідників до проблем виховання,
здоров’язбереження, формування культури (як загальної, так і фізичної),
питання фізичного виховання як умови формування здоров’язбережувальної
культури

майбутніх

фахівців

(студентів)

залишається

недостатньо

дослідженим.
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Метою статті є обґрунтування фізичного виховання майбутніх фахівців
як необхідної умови формування їх здоров’язбережувальної культури.
Виклад основного матеріалу дослідження. Однією зі сфер соціальної
діяльності суспільства, спрямованої на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних
здібностей людини, є фізична культура. Фізична культура є широким поняттям,
яке є складовою поняття загальної культури. Основними показниками стану
фізичної культури в суспільстві є: рівень здоров’я та фізичного розвитку людей,
місце та ступінь використання фізичної культури у сфері виховання та освіти, у
виробництві, побуті; рівень спортивних досягнень; кількість тих, хто
займається; тривалість життя та ін. Фізична культура – це сукупність
матеріальних

та

духовних

цінностей

суспільства,

які

створені

та

використовуються ним для фізичного вдосконалення людей [2, с. 70].
Поняття фізичного виховання є складовою загального поняття фізичної
культури й відображає її процесуальний аспект, тобто діяльно-реалізаційний
блок. Як зазначає, А. Мельніков, це фактично педагогічна система, яка
забезпечує переведення людини з одного фізичного стану (нижчого) в інший
(вищий). Для цього використовуються різні форми: уроки, секційні заняття,
спортивно-масові заходи, змагання та ін. [2, с. 71].
Процес

фізичного

виховання

передбачає

опанування

майбутніми

фахівцями певного обсягу теоретичних знань стосовно фізичної культури. Але,
як переконує практика. Теоретичній підготовці не завжди приділяється належна
увага.
Якщо розуміти теоретичну підготовку лише як використання методу
“слова”, який застосовується у вивченні, повторенні, удосконаленні рухових
дій, то це призводить до сприймання процесу фізичного виховання як
педагогічного впливу тільки на організм майбутнього фахівця, оминаючи
реалізаційні можливості такого впливу через свідомість та спеціальну
фізкультурну освіченість [2, с. 3]. А це не тільки суперечить загальному
принципу “свідомості й активності”, а й стоїть на заваді результативності
фізичного

виховання

майбутніх

фахівців

як
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здоров’язбережувальної культури. Отже, необхідним є привернути увагу до
всіх складових фізичного виховання (у тому числі і до такої його змістової
складової, як теоретична підготовка) і реалізувати необхідну умову формування
здоров’язбережувальної культури майбутніх фахівців.
Поняття “культура” вчені трактують як компонент професіоналізму
фахівця, як специфічний спосіб людської діяльності. Феномен культури
визначають як сукупність не лише матеріальних, а й духовних цінностей, що
відображають активну творчу діяльність людей в освоєнні світу в процесі
гармонізації відносин між людиною, суспільством і природою [3–4].
Учені зазначають, що виховання культури здоров’я – це виховання в
учнів особистісних якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я,
формуванню уявлень про здоров’я як цінність, посиленню мотивації щодо
ведення здорового способу життя, підвищенню відповідальності за особисте
здоров’я, здоров’я родини [5, с. 7]. Реалізація фізичної складової здійснюється
через: ранкову гімнастику, фізкультхвилинки, рухливі ігри, фізкультпаузи
(оздоровчу рухову діяльність); контроль та самоконтроль за правильною
поставою під час письма, читання, ходіння тощо; використання вправ щодо
профілактики сколіозу, запобіганню гіподинамії; виконання дихальних вправ;
виконання гімнастики для очей, точковий самомасаж біологічно активних
точок обличчя й голови, щоб врешті “розбудити” дітей і створити відповідний
робочий настрій на весь навчальний день; навчання народних засобів
оздоровлення та профілактики захворювань; знання свого особистого рівня
здоров’я; навчання щодо дотримання режиму навчання, харчування, праці,
відпочинку [5, с. 10].
Під культурою здоров’я В. Колбанов, Т. Берсєнєва розуміють динамічний
стереотип поведінки, що сприяє здоровому способу життя і визначає дбайливе
ставлення до здоров’я оточуючих людей.
Так, С. Кириленко, розглядаючи проблему формування культури здоров’я
школярів зазначає, що культура здоров’я виявляється як у профілактичній
діяльності учнів, так і у веденні здорового способу життя, що забезпечує
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єдність

фізичного,

психічного,

духовного

й

соціального

розвитку

особистості [6, с. 20–22].
Щодо поняття “культура здоров’я” студентів в умовах комп’ютеризації
навчання, дослідники трактують його як суспільне явище, що складається з
різних аспектів, які є структурними компонентами, з яких формується культура
здоров’я

студентів

в

умовах

комп’ютеризації

навчання.

Ці

аспекти

представляють собою систему знань з формування, збереження й зміцнення
власного

здоров’я

в

умовах

комп’ютеризації

навчання,

так

і

основ

індивідуальної та загальної систем оздоровлення, пошук засобів збереження
власного здоров’я, оволодіння певними умінням та навичками виконання
оздоровчих технологій (враховуючи стать, вік, індивідуальні особливості),
уникнення шкідливих звичок під час роботи на комп’ютері, дотримання
здорового способу життя [7].
К. Пантєлєєв визначає культуру здоров’язбереження майбутніх офіцерівприкордонників як цілісне особистісне утворення, що характеризується
пріоритетом цінностей здоров’язбереження, високою активністю щодо їх
засвоєння і трансляції у майбутній діяльності, сформованою звичкою і
прагненням до здорового способу життя, наявністю знань, умінь і навичок
щодо збереження і укріплення здоров’я, особистої фізичної культури, гігієни,
культури міжособистісних взаємин і психофізичної регуляції [4, с. 5].
Аналіз психолого-педагогічної літератури дає змогу дійти висновку, що
питання формування здоров’язбережувальної культури різних категорій
майбутніх фахівців вивчається переважно у контексті дослідження здорового
способу життя. У чисельних працях значна увага приділяється вивченню
профілактики шкідливих звичок, дотриманню режиму дня, збалансованого
харчування для поліпшення стану здоров’я. Однак на практиці результати
проведених досліджень виправдовують себе не повною мірою. Знання у молоді
про здоров’я не можуть гарантувати дотримання здорового способу життя та
формування здоров’язбережувальної культури.
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Так, за даними В. Сапронова, недостатня фізична активність студентів
протягом п’яти років навчання призводить до зменшення їх розумової
працездатності [8].
Важливим етапом нашого дослідження було вивчення цінностей, що
спонукають студентів до занять з фізичного виховання. Результати проведеного
анкетного опитування показали, що найбільш вагомими цінностями у
фізичному вихованні є зміцнення та збереження здоров’я. Актуальними також є
довге життя, підвищення працездатності, привабливий зовнішній вигляд.
На підставі аналізу наукових праць з тематики дослідження культуру
здоров’язбереження фахівців розуміємо як результат процесу фізичного
виховання, що характеризується високою активністю щодо оптимізації
фізичного розвитку людини, дотримання здорового способу життя, усебічного
удосконалення властивих кожному фізичних якостей і здібностей (в єдності із
вихованням духовних і моральних якостей) і націй основі забезпечення
підготовленості кожного фахівця до професійної діяльності. Серед завдань
фізичного виховання виділяємо оздоровчі, освітні та виховні. В контексті
нашого дослідження найбільший інтерес становлять оздоровчі завдання
фізичного виховання, тобто з оптимізації фізичного розвитку фахівців. До цих
завдань відносимо: зміцнення і збереження здоров’я, у тому числі і
загартування організму; оптимальний розвиток фізичних якостей, які властиві
людині; вдосконалення статури і розвиток фізіологічних функцій; збереження
високого рівня загальної працездатності на довгі роки.
Акцентування уваги студентів на змісті занять з фізичного виховання дає
можливість усвідомити значимість фізичної культури. У результаті у свідомості
майбутніх

фахівців

відбувається

дія,

здатна

сприяти

формуванню

здоров’язбережувальної культури.
Фізичний розвиток являє собою природний процес вікової зміни
морфологічних і функціональних ознак організму, обумовлений спадковими
факторами та конкретними умовами зовнішнього середовища [2, с. 72].
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Включає розвиток силових здібностей, розвиток швидкості, координаційних
здібностей, витривалості, гнучкості тощо.
Вагомим засобом впливу на функційні можливості організму є заняття
фізичними вправами. За визначенням А. Мельнікова, фізичні вправи являють
собою рухові дії, спеціально організовані для вирішення завдань фізичного
вдосконалення людини відповідно до певних біологічних, педагогічних
закономірностей. Не кожна рухова дія є фізичною вправою. Поняття “фізична
вправа” дуже ємне. Слово “фізична” відображає характер роботи, яку виконує
людина. Адже вправа може бути не тільки фізична, а й розумова (вправи з
математики, фізики, мови тощо). Слово “вправа” вказує на можливості будьякої кількості повторень цієї рухової (фізичної) дії. Отже, “фізична вправа” як
поняття означає: з одного боку, конкретну рухову дію, з другого – процес
багаторазового її виконання. Фізична вправа, фізичне тренування є основним
специфічним засобом для вирішення конкретних питань у досягненні мети як
кінцевого результату процесу фізичного виховання [2, с. 106].
Заняття фізичними вправами покликані не тільки сприяти різнобічному
фізичному розвитку, алей виправляти певні індивідуальні вади, розширювати
рухові здібності людини, впливати на вдосконалення функцій нервової
системи, рухового апарату, серцево-судинної, дихальної систем тощо. Заняття
фізичними вправами впливають на підвищення опору організму багатьом
несприятливим факторам, підвищують імунобіологічні властивості крові та
шкіри, стійкість до інфекційних захворювань. Все це свідчить, що для
формування здоров’язбережувальної культури заняття фізичними вправами є
необхідною умовою.
У процесі аналізу психолого-педагогічної літератури, практичного
досвіду,

здійснення

попереднього

експериментального

дослідження

виокремлено такі педагогічні умови формування здоров’язбережувальної
культури

на заняттях з фізичного виховання: застосування особистісно

зорієнтованого

виховання

фахівців

щодо

формування

їх

здоров’язбережувальної культури; удосконалення змісту навчальних занять з
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фізичної культури; забезпечення безперервності процесу фізичного виховання
фахівців на усіх етапах

фахової

підготовки;

урахування вікових

та

індивідуальних особливостей у процесі занять з фізичного виховання;
залучення студентів до виконання фізичних вправ з метою формування
здоров’язбережувальної
культури

культури;

науково-педагогічних

удосконалення
працівників

здоров’язбережувальної

для

успішного

фізичного

роль фізичного

виховання

виховання студентів.
Висновки. Отже,

нами

обґрунтовано

майбутніх фахівців як необхідної умови формування їх здоров’язбережувальної
культури. Культуру здоров’язбереження фахівців трактовано як результат
процесу фізичного виховання, що характеризується високою активністю щодо
оптимізації фізичного розвитку людини, дотримання здорового способу життя,
усебічного удосконалення властивих кожному фізичних якостей і здібностей
(в єдності із вихованням духовних і моральних якостей) і націй основі
забезпечення підготовленості кожного фахівця до професійної діяльності.
Виділено педагогічні умови формування здоров’язбережувальної культури на
заняттях з фізичного виховання: застосування особистісно зорієнтованого
виховання фахівців щодо формування їх здоров’язбережувальної культури;
удосконалення змісту навчальних занять з фізичної культури; забезпечення
безперервності процесу фізичного виховання фахівців на усіх етапах фахової
підготовки; урахування вікових та індивідуальних особливостей у процесі
занять з фізичного виховання; залучення студентів до виконання фізичних
вправ з метою формування здоров’язбережувальної культури; удосконалення
здоров’язбережувальної

культури

науково-педагогічних

працівників

для

успішного фізичного виховання студентів.
З метою відбору найбільш важливих педагогічних умов формування
здоров’язбережувальної культури

на заняттях з фізичного виховання

необхідно, на нашу думку, застосувати метод експертних оцінок. Це становить
перспективу подальших наукових пошуків досліджуваної проблеми.
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Мирошниченко В. И. Физическое воспитание будущих специалистов
как необходимое условие формирования их здоровьесберегающей культуры
Автором обоснована роль физического воспитания будущих
специалистов
как
необходимого
условия
формирования
их
здоровьесберегающей культуры. Культуру здоровьесбережения специалистов
истолковано как результат процесса физического воспитания, который
характеризуется высокой активностью по оптимизации физического
развития человека, соблюдение здорового образа жизни, всестороннего
совершенствования свойственных каждому физических качеств и
способностей (в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств) и
на этой основе обеспечение подготовленности каждого специалиста к
профессиональной
деятельности.
Выделены
педагогические
условия
формирования здоровьесберегающей культуры на занятиях по физическому
воспитанию:
применения
личностно
ориентированного
воспитания
специалистов по формированию их здоровьесберегающей культуры;
усовершенствование содержания учебных занятий по физической культуре;
обеспечение непрерывности процесса физического воспитания специалистов
на всех этапах профессиональной подготовки; учета возрастных и
индивидуальных особенностей в процессе занятий по физическому
воспитанию; привлечение студентов к выполнению физических упражнений с
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целью формирования здоровьесберегающей культуры; совершенствование
здоровьесберегающей культуры научно-педагогических работников для
успешного физического воспитания студентов.
Ключевые слова: будущие специалисты (студенты), физическое
воспитание, физическая культура, физическое развитие, физические
упражнения, культура здоровья, здоровьесберегающая культура.
Miroshnichenko V. Physical Education of Future Factors as Necessary
Conditions for their Formation of Healthy Safety Culture
The author substantiates the role of physical education of future specialists as
a necessary condition for the formation of their healthcare-saving culture. The
culture of healthcare of specialists is treated as a result of the process of physical
education, characterized by high activity in optimizing the physical development of
man, adherence to a healthy lifestyle, comprehensive improvement of every physical
qualities and abilities inherent in each (in unity with the upbringing of spiritual and
moral qualities) and nation-based provision of preparedness each specialist to
professional activity. The pedagogical conditions for the formation of healthcaresaving culture in physical education classes are highlighted: application of
personally oriented education of specialists in the formation of their healthcaresaving culture; improvement of the content of training sessions on physical culture;
ensuring the continuity of the process of physical education of specialists at all stages
of professional training; taking into account age and individual characteristics in the
process of physical education; involvement of students in the pursuit of physical
exercises in order to form a healthcare-saving culture; improvement of healthcare
saving culture of scientific and pedagogical workers for successful physical
education of students.
Among the tasks of physical education is allocated health, educational and
educational. The attention of the author is emphasized on the health problems of
physical education, that is, on optimizing the physical development of specialists.
These tasks include: strengthening and maintaining health, including the quenching
of the body; optimal development of physical qualities inherent in man; improvement
of physique and development of physiological functions; maintaining a high level of
general performance for many years.
The emphasis of the students on the content of physical education classes made
it possible to realize the significance of physical culture.
Key words: future specialists (students), physical education, physical culture,
physical development, physical exercises, health culture, healthcare culture.
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САМОСТІЙНА РОБОТА В ОВОЛОДІННІ ФРАНКОМОВНИМ
ДІЛОВИМ ПИСЕМНИМ СПІЛКУВАННЯМ МАЙБУТНІМИ
ТУРИЗМОЗНАВЦЯМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
В статті розглянуто питання формування навичок самостійної роботи
в межах франкомовного ділового писемного спілкування у майбутніх
туризмознавців з використанням дистанційних технологій. Теоретично
обґрунтовано й практично представлен приклади вправ для самостійного
оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми
працівниками сфери міжнародного туризму з використанням електронного
кейсу, організованого за допомогою системи Moodle.
На основі аналізу наукової літератури визначено теоретичні передумови
самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням
майбутніми туризмознавцями з використанням дистанційних технологій:
визначено поняття самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним
спілкуванням; розкрито мету та конкретизовано його зміст; проаналізовано
та визначено лінгвістичні особливості франкомовного ділового писемного
спілкування; визначено переваги використання дистанційних технологій та
виділено психологічні та дидактико-методичні передумови самостійного
оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням з використанням
дистанційних технологій.
Ключові слова: взаємопов’язане навчання читання та письма,
дистанційні технології, друга іноземна мова, майбутні туризмознавці,
самостійна позааудиторна робота, франкомовне ділове писемне спілкування.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Однією з важливих
проблем, які стоять перед сучасним нелінгвістичним вищим навчальним
закладом (ВНЗ), є підвищення якості підготовки майбутніх фахівців.
Випускник нелінгвістичного ВНЗ повинен не тільки отримати знання з
© Окопна Я. В., ЯкименкоО. М.
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відповідних дисциплін навчального плану, але й оволодіти вміннями й
навичками використання їх у майбутній професійній діяльності. Система вищої
професійної освіти зацікавлена у створенні нових методик та в пошуку
інноваційних методів підвищення ефективності самостійного оволодіння
студентами навчальним матеріалом, зокрема з другої іноземної мови (ІМ),
оскільки володіння нею є невід’ємною складовою професійної підготовки
майбутнього туризмознавця.
Усвідомлення ролі другої ІМ для майбутньої професійної діяльності
створює підґрунтя для постійного самовдосконалення і самоосвіти студентів,
для навчання впродовж усього життя, що особливо актуально в умовах
виконання принципів Болонської декларації, коли в системі навчання у
нелінгвістичному ВНЗ збільшується роль позааудиторної самостійної роботи.
Тому організація процесу самостійної навчальної діяльності студентів з другої
ІМ заслуговує на особливу увагу.
В умовах інформатизації суспільства, широкого впровадження і
використання

інформаційно-комунікаційних

технологій,

соціальним

замовленням нелінгвістичного ВНЗ є підготовка майбутніх працівників
напряму 6.140103 “Туризм”. Однією з обов’язкових кваліфікаційних вимог до
майбутніх туризмознавців є вміння здійснювати ділове спілкування другою ІМ
в усній та письмовій формах у типових професійних ситуаціях, створювати та
обробляти ділову документацію другою ІМ, основним жанром якої є ділові
листи.
Самостійне оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням
на базі англійського майбутніми працівниками сфери міжнародного туризму
відбувається під час вивчення дисципліни “Друга іноземна мова” протягом ІІІ –
IV курсів, після чого їх рівень володіння ІМ має відповідати рівню
наближеному до рівня В2 – В2+[1].
Метою статті. Окреслити особливості самостійної роботи в оволодінні
франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми туризмознавцями з
використанням дистанційних технологій в сучасних умовах діяльності
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нелінгвістичного ВНЗ. Завдання статті включають тлумачення сутності
професійно орієнтованої франкомовної компетентності (ПОФК) в письмі,
обґрунтування сучасної цінності дистанційного навчання через відображення
дійсності у міжкультурних взаєминах професійно орієнтованого циклу,
зокрема,для

майбутнього

туризмознавця,

аналіз

ефективних

прийомів

формування ПОФК студента в умовах нелінгвістичного ВНЗ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Для теоретикопрактичного вирішення проблеми навчання студентів ділового іншомовного
спілкування існує достатня теоретична база. Проблема навчання ділового
спілкування ІМ в усній та писемній формах студентів нелінгвістичних ВНЗ є
актуальною, про що свідчать дослідження вчених-методистів О. Бігич,
Д. Бубнової,

Н. Громової,

Т. Каменєвої,

В. Матюшенко,

С. Ніколаєвої,

О. Устименко, О. Тарнопольського.
За сучасних тенденцій розвитку вищої освіти, особливого значення
набуває

самостійна

предметом

навчально-пізнавальна

дослідження

в

педагогіці

діяльність

(А. Алексюк,

студентів,

яка

є

С. Архангельський,

Ю. Бабанський, Т. Коваль, М. Солдатенко) та методиці навчання ІМ (І. Зимня,
Н. Коряковцева, Г. Рогова, L. Dam, Е. Macaro, L. Dickinson, W. Littlewood,
P. Bimmel, H. Holec, D. Little).
Особливістю сучасного етапу комп’ютеризації навчання ІМ є підвищений
інтерес до теоретичного обґрунтування проблеми використання інформаційнокомунікаційних дистанційних технологій, що доводять роботи К. Дмітрієвої,
В. Зюбанова, Н. Муліної, І. Павлової, В. Свиридюк, Т. Ямських.
Узагальнення викладеного вище дає підставу зробити висновок щодо
актуальності

нашої

наукової

розвідки,

яка

зумовлена

такими

чинниками:1) недостатньо високим рівнем умінь франкомовного ділового
писемного спілкування фахівцями в галузі туризмознавства;2) відсутністю
навчально-методичного забезпечення для навчання майбутніх туризмознавців
франкомовного ділового писемного спілкування;3) потребою використання
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дистанційних технологій для організації ефективного процесу самостійної
позааудиторної навчально-пізнавальної діяльності студентів з другої ІМ у
нелінгвістичному ВНЗ.
Враховуючи

соціальну

значущість

особистості

майбутнього

туризмознавця, необхідність оновлення змісту навчання дисципліни “Друга
іноземна мова” у нелінгвістичних ВНЗ, потребу у визначенні організаційнометодичних умов підвищення ефективності самостійної позааудиторної
навчально-пізнавальної діяльності з метою оволодіння іншомовним діловим
писемним спілкуванням, й обрано зазначену вище тему наукової розвідки.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Аналіз

психолого-

педагогічних наукових джерел [2–5] дозволив нам визначити, що самостійне
оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням – це самостійна
навчально-пізнавальна

діяльність,

у

процесі

якої

студенти

працюють

самостійно з підготовленим викладачем навчальним матеріалом для досягнення
сформульованої ним мети навчання. При цьому студенти використовують
запропоновані викладачем прийоми, методи і засоби навчання.
На основі вивчення наукової методичної літератури, нормативної
документації підготовки студентів – майбутніх працівників напряму 6.140103
“Туризм”, аналізу результатів анкетного опитування фахівців, вимог до
міжнародних

іспитів

на

DiplômedeFrançaisdesAffaires,

отримання
визначено

CertificatdeFrançaisduSecrétariat,
мету

та

конкретизовано

зміст

навчального матеріалу для самостійного оволодіння франкомовним діловим
писемним спілкуванням.
Метою самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним
спілкуванням є формування вмінь франкомовного ділового писемного
спілкування у жанрі ділових листів, під час якого відбувається акт комунікації
між адресантом і адресатом в умовах спільної професійної діяльності в діловій
сфері шляхом документального фіксування інформації, тобто у формі
відповідного ділового листа.
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За результатами анкетного опитування 256 майбутніх фахівців та вже
працівників сфери міжнародного туризму, яке проводилося протягом 2016 –
2018 років у Ніжині, Києві, Тернополі, Львові, найчастотнішими типами
ділових листів другою ІМ у їх професійній діяльності є такі: лист-запит
(відповідь на лист-запит – 95,7 %; лист-запрошення) відповідь на листзапрошення – 78,6 %; інформаційний лист – 94,8 %; рекомендаційний лист –
72,3 %. На основі аналізу цих типів ділових листів нами було визначено
лінгвістичні особливості франкомовного ділового писемного спілкування.
З’ясовано, що франкомовні ділові листи характеризуються специфічним
набором лексичних, морфолого-синтаксичних засобів, стильових ознак,
використання яких сприяє досягненню певної комунікативної мети. На основі
аналізу результатів анкетного опитування фахівців туризмознавців нами було
здійснено добір типових комунікативних ситуацій їх професійної діяльності.
Для відбору текстів-зразків франкомовних ділових листів було визначено
такі критерії: відповідність типовим комунікативним ситуаціям ділового
писемного спілкування майбутніх туризмознавців; професійно-предметний
зміст ділових листів; спрямованість тексту на реалізацію конкретного
комунікативного

наміру

та

вирішення

комунікативного

завдання;

нормативність та еталонність; автентичність; критерій авторитетності Інтернетджерела [3]. У процесі реалізації наукової розвідки було проаналізовано
754 тексти ділових листів, із них відібрано 124, які відповідають визначеним
типовим комунікативним ситуаціям. Зразки цих ділових листів слугували
основною для відбору лексичного та граматичного матеріалу за такими
критеріями: 1) критерії відбору лексичного матеріалу (комунікативної цінності
та

практичної

сполучуваності,

необхідності,
зразковості,

частотності,

стройової

словотвірної

здатності);

2) критерії

здатності,
відбору

граматичного матеріалу (необхідності, частотності, зразковості).
У процесі розробки системи вправ для дистанційного навчання в системі
Moodle враховувалися обов’язкові її характеристики, запропоновані Р. МіньярБєлоручевим: науковість та комунікативна спрямованість усієї системи,
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взаємообумовленість вправ, їх доступність, послідовність та повторюваність
мовного матеріалу та мовленнєвих дій [6; 7].
За визначенням К. Кожухова, дистанційні технології – це технології, які
дозволяють реалізувати цілеспрямоване та методично організоване керівництво
навчальною та пізнавальною діяльністю студентів, і базуються на використанні
широкого

спектру

традиційних,

інформаційних

та

комунікаційних

технологій [3]. О. Андрєєв, К. Кожухов, Є. Полат, В. Солдаткін, А. Хуторський
вирізняють такі види дистанційних технологій, які впроваджуються в
навчальний процес: кейс-технологія, Інтернет-технологія, ТВ-технологія.
В межах наукової розвідки, ми здійснили поєднання кейс-технології та
Інтернет-технології. Тобто, розмістили на веб-сторінці „кейсу” навчальнометодичні матеріали та електронні вправи, що уможливило підвищення
ефективності самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним
спілкуванням майбутніх туризмознавців. Під електронним кейсом для
самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуваннямми
розуміємо комп’ютерний засіб навчання в системі Moodle, який розміщений у
мережі Інтернет і містить комплект навчально-методичних матеріалів для
формування у студентів умінь франкомовного ділового писемного спілкування,
забезпечує керування їхньою самостійною навчально-пізнавальною діяльністю
в позааудиторних умовах. Для розробки та розміщення електронного кейсу з
самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням у
мережі Інтернет було використано навчальну платформу Moodle Національного
університету харчових технологій(http://cde.nuft.edu.ua/course/view.php?id=155).
Аналіз теоретичних доробок науковців, досвід роботи колег та власний
педагогічний

досвід

психологічні

переваги

дозволили

визначити

використання

методичні,

дистанційних

технологічні,

технологій,

зокрема

електронного кейсу. Весь необхідний навчально-методичний і довідковий
матеріал має бути доступний студенту в режимі реального часу, що передбачає
їхню самодостатність. Під самодостатністю навчально-методичних матеріалів
електронного кейсу розуміємо забезпечення належного тренування, яке має
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реалізуватися в системі вправ для формування вмінь франкомовного ділового
писемного спілкування; надання необхідної кількості навчально-довідкового
матеріалу, що дає можливість студенту працювати самостійно, не потребуючи
допомоги викладача і не звертаючись до інших довідкових джерел.
З

огляду

на

те,

що

успіх

методики

самостійного

оволодіння

франкомовним діловим писемним спілкуванням пов’язаний з поетапним
розвитком відповідних навичок і вмінь, ми виділили два етапи навчання:
підготовчий та основний.
Метою підготовчого етапу є засвоєння декларативних знань про правила
написання та структурно-композиційні елементи франкомовних ділових листів,
формулювання правил укладання франкомовних ділових листів та їх
структурно-композиційних

елементів,

формування

вміння

коректного

використання структурно-композиційних елементів, вдосконалення навичок
техніки письма, лексичних і граматичних навичок читання і письма. Надалі,
наведемо приклад вправи цього етапу в системі Moodle. Мета: формування
вміння прогнозувати інформацію щодо структурно-композиційних елементів
франкомовних ділових листів (див. рис. 1).
Метою основного етапу є розвиток вмінь читання та формування вмінь
написання франкомовного ділового листа, що передбачає виконання вправ:
1) для розвитку вмінь вивчаючого читання, до якої увійшли умовнокомунікативні, рецептивно-репродуктивні, некомунікативні рецептивні вправи
таких видів: відповіді на запитання, тести множинного вибору, переклад тексту
листа та його окремих елементів; 2) для формування вмінь побудови і
написання тексту франкомовного ділового листа, що містить умовнокомунікативні, рецептивно-репродуктивні, комунікативні продуктивні вправи
на групування, доповнення, завершення, розширення тексту, впорядкування,
написання тексту листа; 3) для контролю рівня сформованості вмінь читання та
написання франкомовного ділового листа, яка включає комунікативні
рецептивні, комунікативні продуктивні вправи на створення цілісного тексту
листа, написання листа-відповіді.
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Vous avez l’intention de faire un stage en qualité
d’assistant du directeur dans une touristique compagnie
française. Pendant ce stage vous devrez lire et rédiger
des lettres officielles. Pour remplir effectivement vos
fonctions, vous devez vous préparer, apprendre à lire
et, bien sûr, à rédiger des lettres officielles à la
française. Sans doute vous avez quelques
connaissances générales pour entretenir une
correspondance avec quelqu’un, notamment une
correspondance d’affaires en ukrainien et en anglais.
À votre avis, quels sont les éléments structurels
d’une lettre officielle à la française?
De quoi la lettre officielle doit-t-elle se composer?
Choisissez ces éléments structurels

•
Les mentions sur le
destinataire
•
les noms et les adresses
des amis
•
la signature; la formation
(des diplômes)
•
le corps de la lettre
•
les expériences
professionnelles
•
les références
•
les langues parlées
•
le lieu
•
les journaux et les
magazines lus
•
les pièces jointes
•
l’objet
•
l’état civil
•
le titre de civilité
•
l’âge
•
la date

Рисунок – 1 Вправа для формування вміння прогнозувати правила
написання франкомовного ділового листа та його позамовних структурнокомпозиційних елементів
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Наведемо приклад однієї з цих вправ (див. рис. 2). Мета: контроль уміння
читання листа-запрошення та написання відповіді на нього.
Vous êtes stagiaire dans la touristique société „A
la carte travel club” qui siège rue de Boulevard des
Filles-du-Calvaire, bâtiment № 7, à Paris, code postal
75432. Vous avez reçu la lettre d’invitation au Salon
organisé par la société „Adamas Tour”. Après avoir
lu cette invitation, votre chef, Monsieur Lorenco, vous
demande d’y rédiger une réponse favorable et de
l’envoyer. Mais avant d’écrire la réponse, lisez et
analysez attentivement cette invitation.

…………………

Рисунок – 2 Вправа для контролю сформованості вмінь читання та
написання франкомовного ділового листа
У процесі роботи з вправами електронного кейсу на дистанційній
платформі системи Moodle здійснюється автоматизований контроль навчальних
досягнень студентів. Але є вправи, які перевіряються викладачем – це
відбувається в рамках роботи з електронним кейсом. Автоматично проводиться
статистика результатів і підраховується кількість балів за виконані завдання.
Для цього створюється електронна відомість навчальних досягнень студентів.
За роботу з електронним кейсом, окрім загальної оцінки в балах, виводиться
оцінка

за

Європейською

кредитно-трансферною

системою

(ECTS)

електронному журналі.
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Висновки. На основі аналізу наукових джерел, ми здійснили розробку
теоретичних і практичних положень щодо відбору навчального матеріалу,
створення системи вправ для самостійного оволодіння франкомовним діловим
писемним спілкуванням майбутніми туризмознавцями та навели приклади їх
практичного втілення в електронному кейсі.
Теоретичні й практичні результати нашої наукової розвідки можуть бути
використані в подальших дослідженнях, присвячених проблемам навчання
іншомовного ділового писемного спілкування іншими ІМ, а також у процесі
розробки комп’ютерних засобів навчання з використанням дистанційних
технологій для організації самостійної позааудиторної навчально-пізнавальної
діяльності студентів нелінгвістичних ВНЗ.
Проблема формування ПОФКв письмі студентів нелінгвістичних ВНЗ у
позааудиторних умовах, звичайно, не вичерпується цією науковою розвідкою.
Отримані нами результати свідчать про доцільність подальшого теоретичного
та практичного дослідження зазначеної проблеми.
Тому, перспективи подальших наукових розвідок ми вбачаємо в
укладанні методичних рекомендацій з організації самостійної роботи для
формування ПОФК в письмі майбутніх туристичних менеджерів, чому й будуть
присвячені наші подальші публікації.
Список використаної літератури
1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання,
оцінювання / пер. з англ. О. М. Шерстюк; наук. ред. укр. видання С. Ю. Ніколаєва. К.
: Ленвін, 2003. 273 с.
2. Задорожна І. П. Теоретико-методичні засади організації самостійної роботи
майбутніх учителів з оволодіння англомовною комунікативною компетенцією : дис.
... доктора пед. наук : 13.00.02. К., 2012. 770 с.
3. Майєр Н. В. Критерії відбору навчального матеріалу для самостійного
оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми
документознавцями. Вісник КНЛУ. Серія „Педагогіка та психологія”. К. :
Видавництво КНЛУ, 2010. Вип. 17. С. 30–35.
4. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник
для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бориско
Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. ; за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. К. : Ленвіт, 2013. 590 с.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 2

Педагогіка

5. Муковіз О. П. Формування вмінь самостійної пізнавальної діяльності у
студентів педагогічних ВНЗ засобами інформаційних технологій : монографія. Умань
: ПП Жовтий О. О., 2010. 180 с.
6. Окопна Я. В. Особливості моделювання процесу формування професійно
орієнтованої комунікативної компетентності в письмі (німецька мова після
англійської). Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.
Г. Шевченка. Вип. 148. Чернігів : ЧНПУ, 2017. 200 с. (Серія: Педагогічні науки) С.
105–107.
7. Окопна Я. В. Система Moodle в дистанційному професійно орієнтованому
навчанні другої іноземної мови майбутніх працівників туристичної сфери: мережева
підтримка навчально-виховного процесу. Науковий часопис Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість
учителя: проблеми теорії і практики. Випуск 25(35). К. : Вид-во НПУ імені
М. П. Драгоманова, 2015. 180 с. С. 114–119.

Рецензент – кандидат педагогічних наук, доцент Шапочкіна О. В.
Окопна Я. В., Якименко Е. М. Самостоятельная работа в овладении
франкоязычным деловым письменным общением будущими туризмоведами
с использованием дистанционных технологий
В
статье
рассмотрены
вопросы
формирования
навыков
самостоятельной работы в рамках франкоязычного делового письменного
общения у будущих туризмоведов с использованием дистанционных
технологий. Теоретически обоснованы и практически представлены примеры
упражнений для самостоятельного овладения франкоязычным деловым
письменным общением будущими работниками сферы международного
туризма с использованием электронного кейса, организованного в системе
Moodle.
На основе анализа научной литературы определены теоретические
предпосылки самостоятельного овладения франкоязычным деловым
письменным общением будущими туризмоведами с использованием
дистанционных технологий: определены понятия самостоятельного овладения
франкоязычным деловым письменным общением; раскрыты цели и
конкретизировано его содержание; проанализированы и определены
лингвистические особенности франкоязычного делового письменного общения;
продемонстрированы
преимущества
использования
дистанционных
технологий, обозначены психологические и дидактико-методические
предпосылки самостоятельного овладения франкоязычным деловым
письменным общением с использованием дистанционных технологий.
Ключевые слова: взаимосвязанное обучение чтению и письму,
дистанционные технологии, второй иностранный язык, будущие туризмоведы,
самостоятельная внеаудиторная работа, франкоязычное деловое письменное
общение.
Okopna Ya., Yakimenko O. Independent Mastering French Business Writing
Communication by Future Tourism Experts with the use of Distance Technologies
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The thesis focuses on the problem of independent mastering French business
writing communication by future tourism experts with the use of distance
technologies. Purpose. The methodology of independent mastering French business
writing communication by future tourism experts with the use of electronic case has
been theoretically substantiated and practically elaborated. Methods. On the basis of
scientific literature theoretical backgrounds of independent mastering French
business writing communication by future tourism experts with the use of distance
technologies have been analyzed: the concept of independent mastering French
business writing communication has been specified; the aim and content of teaching
have been determined; the linguistic features of French business writing
communication have been analyzed and specified; the advantages of distance
technologies have been determined; psychological, didactic and methodological
backgrounds of independent mastering French business writing communication by
future tourism experts with the use of distance technologies have been discriminated.
Results. On the basis of the theoretical analysis of the psychological-pedagogical and
methodical scientific literature, psychological and didactic-methodological
prerequisites for independent mastering of French-speaking business written
communication using remote technologies are determined: the use of the personalityactivity approach in the unity of both its components; application of the generaldemocratic and methodical principles of teaching foreign languages. Within the
research with the teaching material has been selected; the examples of exercises and
the teaching process model for independent mastering French business writing
communication with the use of electronic case have been presented. Conclusion. The
effectiveness of the suggested methodology has been described, methodological
recommendations as for independent mastering French business writing
communication with the use of distance technologies have been developed.
Key words: interconnected training in reading and writing, distance learning
technologies, second foreign language, future tourism experts, independent
extracurricular work, French-speaking business written communication.
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Ігор ПОЧЕКАЛІН,
кандидат педагогічних наук,
Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ПОРІВНЯЛЬНОЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЗІ СЛУХАЧАМИ АД’ЮНКТУРИ
Автором обґрунтовано методи та методику проведення занять з
порівняльної професійної педагогіки зі слухачами ад’юнктури. Проведено
порівняльний аналіз підходів до розуміння предмету порівняльної професійної
педагогіки. Подається власне бачення предмету і завдань порівняльної
професійної педагогіки.
До компонентів методики проведення занять з порівняльної професійної
педагогіки зі слухачами ад’юнктури було віднесено організаційно-цільовий та
змістово-результативний компоненти. Організаційно-цільовий компонент
методики відображається в меті вивчення “Порівняльної професійної
педагогіки” і реалізується через вирішення завдань цієї навчальної дисципліни.
Ключові слова: метод навчання, предмет навчальної дисципліни,
завдання навчальної дисципліни, методика проведення заняття, порівняльна
професійна педагогіка, слухачі ад’юнктури.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Для активізації освітнього
процесу на сьогоднішній день використовуються різноманітні підходи. Так,
наприклад “технократична педагогіка” пропонує формувати на кожному етапі
навчання конкретні цілі з метою активізації пізнавальної діяльності здобувачів
вищої освіти. Цьому, на нашу думку, сприяє організація освітнього процесу у
відповідності до принципів професійної мотивації і потреб особистості.
Основними факторами, що мотивують здобувачів вищої освіти до пізнавальної
діяльності, є: важливість предмета для професійної підготовки і усвідомлення
теоретичної та практичної значущості тематики занять; висока педагогічна
майстерність викладання дисципліни [1, с. 93–95].
До

того ж,

ефективність

фахової

діяльності

викладача

вищого

навчального закладу визначається його активною взаємодією зі студентами,
реалізацією ним доцільних психолого-педагогічних впливів, що сприяють
якісному оволодінню студентами сучасними фаховими знаннями, вміннями та
© Почекалін І. М.
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навичками, а також формуванню в них особистісних якостей і властивостей,
необхідних

для

майбутньої

професійної

діяльності,

суспільного

та

громадського життя [2, с. 88].
Згідно Закону України “Про вищу освіту” [3] ад’юнкт – це особа,
зарахована до вищого військового навчального закладу (вищого навчального
закладу із специфічними умовами навчання) для здобуття ступеня доктора
філософії. Як особа, яка має військове звання офіцерського складу, в
установленому порядку зарахована до вищого військового навчального закладу
(вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання), а саме
Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького, з метою здобуття вищої освіти, ад’юнкт має статус слухача
вищого військового навчального закладу.
Кожний вищий навчальний заклад створює свою базу найбільш часто
використовуваних

інноваційних

методик

із

врахуванням

специфіки

особливостей спеціальностей, фахівців з яких готує конкретний навчальний
заклад, науково-педагогічного складу, контингенту здобувачів вищої освіти,
матеріально-технічного забезпечення та ін. Сукупність цих методик утворює
методичну скарбницю, як кожного конкретного вищого навчального закладу,
так і національної вищої школи загалом, яка свідчить про кропітку роботу щодо
утвердження європейських якостей у вищій освіті України [1, с. 93–95].
У цьому контексті доречним є досвід використання низки інноваційних
методик та методів проведення занять з порівняльної професійної педагогіки зі
слухачам ад’юнктури.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Теоретичну основу
нашого дослідження складають праці військових педагогів, які займалися
проблемою навчання військовослужбовців, зокрема офіцерів-прикордонників
(І. Блощинський, О. Діденко, Д. Іщенко, О. Ставицький, О. Торічний).
Особливий інтерес становлять праці таких вчених, як Н. Грицяк,
С. Капітанець

(підвищення

кваліфікації

керівних
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В. Веретільник, В. Собко (розвиток професійної компетентності офіцерівприкордонників). Корисними є результати вивчення доробку педагогів щодо
підвищення ефективності професійної підготовки слухачів вищих військових
навчальних закладів та розвитку їх професійної компетентності (О. Луцький,
Р. Мішенюк, Г. Яворська, В. Ягупов, ).
Але дослідження, що проводились, детально не розглядали методи та
методики проведення занять з конкретних навчальних дисциплін зі слухачами
ад’юнктури.
Метою статті є обґрунтування методів та методики проведення занять з
порівняльної професійної педагогіки зі слухачами ад’юнктури.
Виклад основного матеріалу дослідження. Відомо, що метод – це
спосіб досягнення мети, або шлях до мети. З огляду на те, що навчання – є
двосторонньою діяльністю, метод навчання – це спосіб взаємопов’язаної
діяльності викладача та слухачів, спрямований на засвоєння знань, формування
умінь і навичок, оцінювання професійних та інтелектуальних здібностей
слухачів як майбутніх спеціалістів за фахом.
З метою здійснення вибору методів та розроблення методики проведення
занять з порівняльної професійної педагогіки зі слухачами ад’юнктури
зупинимось на характеристиці предмету порівняльної професійної педагогіки.
У сучасній порівняльній педагогіці не існує універсального визначення її
предмету та завдань. Наведемо два погляди на цю важливу для розвитку науки
проблему. Обидва вони є результатом загальних педагогічних підходів,
характерних для тієї чи іншої національної педагогічної школи. Так, за
визначенням Б. Вульфсона, предметом порівняльної педагогіки як окремої
галузі наукових знань є тенденції та закономірності розвитку освіти в різних
країнах, геополітичних регіонах та у глобальному масштабі. Завданнями
порівняльної педагогіки за Б. Вульфсоном є:
розробка науково обґрунтованих критеріїв для адекватної оцінки якості
та ефективності освіти в країні, регіоні, у глобальному масштабі;
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уніфікація

та

впорядкування

термінів,

що

використовуються

в

освітянській документації різних країн;
виявлення глобальних закономірностей і тенденцій розвитку освіти та
врахування їх специфічних проявів у різних країнах та культурах;
здійснення прогностичних функцій.
Предмет

порівняльно-педагогічного

дослідження,

як

підкреслює

Б. Вульфсон, може виходити за межі спеціалізації, що традиційно склалась у
педагогічній науці, мати міждисциплінарний характер, тобто розглядати явища
і процеси в галузях: школознавство; дидактика; система виховання та
соціалізації підростаючого покоління; сімейне виховання; система безперервної
освіти; діяльність міжнародних освітніх організацій; міжнародне освітнє право;
педагогічні концепції, що покладені в основу реформування освітніх систем
[4, с. 30]. У контексті нашого дослідження найбільший інтерес становлять
чотири останні галузі.
У дещо іншій логічній площині розглядає порівняльну педагогіку
французький компаративіст Х. Даел. За його баченням, “порівняльна педагогіка
– це: а) міждисциплінарна складова педагогічної науки; б) яка вивчає
педагогічні явища і факти; в) у взаємозв’язку з соціальним, політичним,
економічним і культурним контекстом; г) у їх порівнянні за принципами
подібності і відмінності у двох чи більше регіонах, континентах або ж загалом у
світовому вимірі; д) з метою усвідомлення унікальних особливостей
власної освітньої системи та встановлення загальних чи універсальних законів
(фактів) як цінних і корисних для цієї системи; е) з метою її вдосконалення”
[5, с. 19–23].
Методика базується на поглядах згаданих учених. Також ураховуються
сучасні

психолого-педагогічні

теорії:

теорія

професійного

становлення

особистості в системі вищої освіти (В. Адольф, В. Кагерманьян, І. Лернер та
ін.); соціально-педагогічні положення щодо ролі соціального середовища в
розвитку особистості (А. Мудрик, В. Петрищев та ін.).
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З урахуванням трактування методики навчання як “способу організації
практичної й теоретичної діяльності слухачів і науково-педагогічного складу,
зумовленого закономірностями й особливостями змісту навчальних дисциплін”
[6, с. 9], а також результатів аналізу наукових праць із проблеми дослідження,
специфіки викладання у відомчому (військовому) навчальному закладі, досвіду
практичної діяльності щодо проведення занять з порівняльної професійної
педагогіки зі слухачами ад’юнктури до компонентів методики проведення
занять з порівняльної професійної педагогіки зі слухачами ад’юнктури було
віднесено організаційно-цільовий та змістово-результативний компоненти.
Організаційно-цільовий компонент методики відображається в меті вивчення
“Порівняльної професійної педагогіки” і реалізується через вирішення завдань
цієї навчальної дисципліни.
Завданням навчальної дисципліни “Порівняльна професійна педагогіка” є
формування системи знань щодо теоретико-методологічних та методичних
засад порівняльної педагогіки, чинників та тенденцій розвитку вищої освіти в
умовах суспільства знань у глобальному та регіональному контекстах;
формування системи умінь щодо використання сучасної методології, методик
та методів порівняльно-педагогічного дослідження у процесі підготовки
дисертаційної роботи, її апробації та у подальшій професійній діяльності;
розвиток системи навичок щодо виокремлення актуальних проблем розвитку
сучасних

систем

вищої

освіти;

інтерпретації

порівняльно-педагогічних

досліджень, оцінки можливостей їх застосування та можливих ризиків їх
упровадження у вітчизняному освітньому просторі, з’ясування та науковограмотного формулювання перспектив подальших досліджень у галузі вищої
освіти.
Змістово-результативний компонент методики охоплює безпосередньо
комплекс форм, методів і прийомів проведення занять з порівняльної
професійної педагогіки зі слухачами ад’юнктури. Реалізується шляхом
проведення лекцій та семінарських занять.
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Щодо лекції як методу навчання, то важливим є те, що вона реалізує такі
функції: інформаційну, орієнтовну, пояснювальну, переконувальну, виховну.
Сутність лекції полягає у взаємодії зі слухачами, спрямованій на взаємний
навчальний пошук істини. У залежності від теми заняття, лекції читаються
проблемним, дискусійним чи інформаційним методом з використанням
технічних засобів навчання та наочних посібників.
Напередодні семінарських занять проводяться індивідуальні та групові
консультації, мета яких зорієнтувати ад’юнктів щодо самостійного вивчення
рекомендованої літератури, підготувати ад’юнктів до виступів з питань
семінарського заняття, готувати доповіді, повідомлення, реферати, проекти.
Семінарські заняття організовуються так, щоб всі ад’юнкти активно брали
участь в обговоренні навчальних питань. Семінарські заняття проводяться з
основних і найбільш складних тем дисципліни. Вони мають на меті закріпити і
поглибити теоретичні знання слухачів, яких вони набули на лекціях і в процесі
індивідуальної та самостійної роботи, а також сприяти формуванню навичок
наукового мислення.
Під час вивчення “Порівняльної професійної педагогіки” дієвими є також
такі методи, як розповідь, демонстрація, гра, самоосвіта, робота з літературою,
самостійна та індивідуальна робота. Доцільно також застосовувати методи
творчої дискусії, “круглого столу”, групового та індивідуального суперництва,
перегляд науково-популярних і художніх фільмів, тематичних телевізійних
передач.
Використання слухачами ад’юнктури теоретичних знань із зазначених та
інших навчальних дисциплін, які вивчались ними під час здобуття першого
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти, сприяє
усвідомленню

таких

концептуальних

положень

навчального

курсу

“Порівняльної професійної педагогіки”:
глобалізації економічного життя людства як важливого чинника розвитку
освітніх процесів;
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необхідності інтеграції національної освітньої системи у європейський та
світовий освітній простір з одночасним збереженням та плідним розвитком її
самобутності;
забезпечення реального права кожної особистості на якісну освіту як
запоруку успішної соціалізації в умовах розвитку інформаційного суспільства;
неперервності освіти як умови забезпечення конкурентоспроможності і
конкретної особистості, і національної економіки в умовах розвитку новітніх
технологій;
гуманізації

всіх

сфер

освітнього

життя

як

умови

забезпечення

ефективності функціонування системи освіти;
оптимального співвідношення диференціації та фундаменталізації освіти
як шляху розвитку її змісту;
застосування інноваційних технологій як засобу підвищення якості
освіти;
формування демократичної громадянськості як основи соціалізації
особистості тощо [4].
Діагностика засвоєння слухачами ад’юнктури знань з порівняльної
професійної педагогіки реалізується за допомогою тестування, анкетування,
опитування, бесіди, самоконтролю, заліку.
Згідно класифікації інноваційних методів навчання, запропонованої
В. Морозовим, останні поділяються на проектні, лабораторні та інтегровані
[7, с. 37].
Так, метод “групового обговорення” є інтегрованим (комплексним),
оскільки передбачає здійснення навчання за певними темами-комплексами, що
містять матеріали суміжних предметів. Саме тому цей метод, на нашу думку, є
ефективним для проведення занять з порівняльної професійної педагогіки зі
слухачами ад’юнктури. Так, наприклад, обговорюючи проблемний матеріал з
теми “Чинники розвитку освіти в сучасних умовах” слухачі мають змогу
застосовувати теоретичні знання з “Педагогіки”, “Соціології”, “Політології”,
“Психології”, “Історії України”, “Історії політичних та правових вчень” тощо.
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Оскільки “Порівняльна професійна педагогіка” часто використовує дані
та методологію інших галузей, наук та дисциплін, вона є міждисциплінарною
складовою педагогічної науки.
Висновки. Отже, використання запропонованої методики проведення
занять з порівняльної професійної педагогіки зі слухачами ад’юнктури,
інтегрованих (комплексних), міждисциплінарних методів, у тому числі методу
“групового обговорення”, відповідає головному призначенню “Порівняльної
професійної педагогіки”, а саме: надання ад’юнктам цілісної і логічнопослідовної системи педагогічних знань, умінь і навичок – компонентів
порівняльно-педагогічної

компетентності,

які

необхідні

у

професійній

діяльності офіцера з рівнем кваліфікації “доктор філософії з наук про освіту”;
розвиток

у

офіцерів

магістратури

здатності

успішно

застосовувати

порівняльно-педагогічну компетентність у повсякденній та професійній
практиці при розв’язанні педагогічних ситуацій, пов’язаних з навчанням,
вихованням та іншими аспектами роботи з персоналом; розвиток в офіцерів
магістратури здатності до самоосвіти та саморозвитку.
Безумовно, успішне запровадження інноваційних методів проведення
занять з порівняльної професійної педагогіки зі слухачами ад’юнктури вимагає
системної роботи, для якої необхідно, по-перше, переглянути рівень підготовки
науково-педагогічних кадрів з метою формування їх професійної готовності до
роботи в умовах інноваційного навчання; по-друге, наблизити освітній процес
до реальних вимог професійної діяльності. Це становить перспективу
подальших наукових пошуків з окресленої проблематики.
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Почекалин И. М. Методика проведения занятий по сравнительной
профессиональной педагогике со слушателями адъюнктуры
Автором обоснованы методы и методика проведения занятий по
сравнительной профессиональной педагогике со слушателями адъюнктуры.
Проведен сравнительный анализ подходов к пониманию предмета
сравнительной профессиональной педагогики. Подается собственное видение
предмета и задач сравнительной профессиональной педагогики.
К компонентам методики проведения занятий по сравнительной
профессиональной педагогике со слушателями адъюнктуры было отнесено
организационно-целевой и содержательно-результативный компоненты.
Организационно-целевой компонент методики отображается в целях изучения
“Сравнительной профессиональной педагогики” и реализуется через решение
задач этой учебной дисциплины.
Ключевые слова: метод обучения, предмет учебной дисциплины, задачи
учебной дисциплины, методика проведения занятия, сравнительная
профессиональная педагогика, слушатели адъюнктуры.
Pochekalin I. Methods and Methods of Holding Classes on Comparative
Professional Pedagogy with Adjunct Students
The author substantiates the methods and methods of holding classes on
comparative professional pedagogy with adjunct students. A comparative analysis of
approaches to understanding the subject of comparative professional pedagogy has
been conducted. The actual vision of the subject and tasks of comparative
professional pedagogy is presented.
The components of the methodology for conducting lessons from comparative
professional pedagogy with the students of adjunctures were assigned
organizational-target and content-productive components. The task of the discipline
“Comparative Professional Pedagogy” is the formation of a system of knowledge on
the theoretical and methodological and methodological foundations of comparative
pedagogy, factors and trends of the development of higher education in a knowledge
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society in the global and regional contexts; the formation of a system of abilities to
use modern methodology, methods and methods of comparative-pedagogical
research in the process of preparation of dissertation work, its approbation and
further professional activity; developing a system of skills for identifying topical
issues of the development of modern higher education systems; interpretations of
comparative-pedagogical researches, assessment of their application possibilities
and possible risks of their implementation in the domestic educational space,
clarification and scientifically literate formulation of prospects for further research
in the field of higher education
The organizational-target component of the methodology is reflected in the
purpose of studying “Comparative professional pedagogy” and is implemented
through solving the tasks of this discipline.
The author draws attention to the effectiveness of such methods as story,
demonstration, game, self-education, work with literature, independent and
individual work.
It is noted that since “Comparative Professional Pedagogy” often uses data
and methodology of other branches, sciences and disciplines, it is an
interdisciplinary component of pedagogical science.
Key words: method of teaching, subject of educational discipline, tasks of
educational discipline, method of conducting classes, comparative professional
pedagogy, listeners of adjunctures.
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Ірина МЕЛЬНИЧУК,
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри педагогіки вищої школи
та суспільних дисциплін Тернопільський державний
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського, м. Тернопіль
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МЕДИЦИНИ ДО
МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
У статті узагальнено, що в сучасних умовах сфера медичних послуг
зазнає значних змін та набуває ознак маркетингової діяльності. Застосування
ефективних методів управління в умовах ринкової економіки потребує від
керівників закладів охорони здоров’я поглиблених знань стосовно
функціонування процесів надання медичних послуг, щоб утриматися в умовах
конкуренції на медичному ринку. Студенти під час навчання у вищому
медичному закладі освіти повинні чітко виокремлювати ознаки таких видів
маркетингу у сфері охорони здоров’я: маркетинг медичних послуг, організацій,
фахівців, місця розташування та ідей. Конкретизовано, що найбільш
ефективне використання концепції маркетингу в сфері охорони здоров’я може
досягатися лише за умови комплексного підходу, що передбачає реалізацію
основних функцій і завдань медичного маркетингу.
Ключові слова: медичний маркетинг, сфера охорони здоров’я, майбутні
фахівці медицини, маркетинг медичних послуг, медичний ринок, студенти,
професійна підготовка.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Динамічні трансформації
в системі охорони здоров’я спрямовуються на впровадження реформ у різних
сферах надання медичної допомоги населенню. Ці процеси стосуються
вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі
(лікарів, медичних сестер, фармацевтів, стоматологів), формування у них
різних аспектів професійної компетентності з метою оптимізації роботи
лікувальних установ, поліпшення здоров’я пацієнтів, надання ефективних
медичних послуг відповідно до сучасних стандартів охорони здоров’я.
© Романишина Л. М., Мельничук І. М.
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У сучасних умовах сфера медичних послуг зазнає значних змін та набуває
ознак маркетингової діяльності. Однією з причин таких тенденцій є
реформування системи охорони здоров’я, яке відбувається в багатьох
розвинених країнах світу. Нова модель функціонування медицини базується на
автономії закладів охорони здоров’я, пошуку нових джерел фінансування,
поширенні платних медичних послуг, розвитку конкуренції між закладами і як
наслідок – підвищенні вимог до якості надання медичних послуг. За нових умов
функціонування закладів охорони здоров’я підвищується актуальність їх
маркетингової діяльності [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор свідчить, що
проблема менеджменту в системі охорони здоров’я в Україні цікавить
науковців уже кілька десятиліть [2]. Дослідники аналізують зарубіжний досвід
підготовки керівних кадрів для управління в системі охорони здоров’я [3; 4],
вивчають ефективність застосування маркетингу в медичних закладах [5],
конкретизують шляхи побудови маркетингу в сучасній медицині [6], який
розглядають як необхідність у ринкових умовах [7] та ін.
Метою статті є актуалізація педагогічної проблеми підготовки майбутніх
фахівців медицини до маркетингової діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах розвитку
суспільства, становлення та формування ринкових відносин у всіх галузях
господарської діяльності, складно уявити роботу суб’єктів надання медичних
послуг без глибоких знань маркетингу. Адже лише на цій основі найбільш
ефективно приймаються оптимальні управлінські рішення. Тому застосування
ефективних методів управління в умовах ринкової економіки потребує від
керівників

закладів

охорони

здоров’я

поглиблених

знань

стосовно

функціонування процесів надання медичних послуг, щоб утриматися в умовах
конкуренції на медичному ринку.
Науковці стверджують, що ринкові відносини у медичній галузі
передбачають використання поряд з організаційно-розпорядчими ще й
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соціально-економічні методи управління. Їх застосування на практиці
оптимізує процеси, пов’язані з виробленням нової стратегії функціонування
закладів охорони здоров’я на медичному ринку [5].
Відтак оновлення професійної підготовки майбутніх фахівців медицини
передбачає навчання майбутніх лікарів, медичних сестер, фармацевтів та ін.
основам маркетингу. Адже саме з його допомогою приймаються оптимальні
управлінські рішення.
І хоча населення не завжди сприймає медицину як сферу, де послуги
купляються і продаються (що є наслідком радянського законодавчого акту про
безоплатні медичні послуги), проте нині відбувається інтенсивний розвиток
ринку платних медичних послуг. Створюються необхідні законодавчі умови
для реформування медичної галузі та розвитку приватної медицини.
В результаті виникла гостра потреба у кваліфікованих кадрах, які вміють
працювати в просторі ринку здоров’я, які володіють навичками бізнеспланування, управління, контролінгу, маркетингу, менеджменту якості в
охороні здоров’я [5].
Таким чином, у підготовці майбутніх фахівців медицини у вищих
медичних закладах освіти необхідно звертати увагу на вивчення таких
дисциплін, які сприятимуть засвоєнню студентами сутності і специфіки
медичного маркетингу.
Медичний маркетинг – це підприємницька діяльність, яка передбачає
управління просуванням медичних послуг від їх виробника (лікаря, медичної
сестри, стоматолога, фармацевта та ін.) до споживача (пацієнта). Медичний
маркетинг – це соціальний процес, за допомогою якого прогнозується,
розширюється і задовольняється попит на медичні послуги. Отже, структура
медичного маркетингу охоплює чотири основних елемента: товари (послуги),
збут, просування і ціни.
Майбутні фахівці медицини ще в процесі професійної підготовки у вищій
школі повинні усвідомити, що для якісної маркетингової діяльності та
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процвітання медичної установи вибирається найкраще поєднання цих
елементів.
Стосовно товарів і послуг необхідно визначити, що саме користується
попитом на ринку, рівень їхньої якості, особливі умови (наприклад, надані
гарантії тощо). З цією метою студенти вивчають не лише дисципліни, що
стосуються їхнього майбутнього фаху, а й суспільні та економічні.
Рішення стосовно збуту (здебільшого це стосується лікарських засобів,
препаратів, що продаються в мережі аптек) передбачає здійснення вибору – як
організовувати цей процес: через посередників, безпосередньо споживачам,
визначення об’єму і каналів збуту, умов реалізації, вивчення конкурентів тощо.
Аналізуючи професійну діяльність фахівців на робочому місці під час практик,
студенти мають змогу встановити, в кого із спеціалістів краще організований
маркетинг медичних послуг.
Важливе значення для просування медичних послуг має вибір сукупності
інструментів (реклама, стимулювання збуту), визначення рівня обслуговування
споживачів медичних послуг тощо. Підготовка майбутніх фахівців медицини
до якісного обслуговування пацієнтів, людей, які звертаються за медичними
послугами, передбачає формування у студентів не лише економічної
компетентності, а й комунікативної.
Вивчаючи методи лікування хворих, майбутні фахівці медицини
покликані приймати рішення, які стосуються також цінової політики щодо
ліків. Адже відомо, що не завжди співвідношення ціна/якість для медичних
препаратів буває оптимальною.
Студенти під час навчання у вищому медичному закладі освіти повинні
чітко виокремлювати ознаки таких видів маркетингу, які розрізняють у сфері
охорони здоров’я:
маркетинг медичних послуг, що передбачає надання конкретних видів
медичної допомоги (амбулаторна, стаціонарна);
маркетинг організацій (медичних закладів – поліклінік, диспансерів,
діагностичних центрів);
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маркетинг фахівців (популяризація провідних лікарів певного профілю
підготовки);
маркетинг

місця

розташування

(лікарні,

санаторію)

в

певних

географічних зонах;
маркетинг ідей (ідей міцного здоров’я, здорового способу життя, методів
оздоровлення тощо).
Для того, щоб ефективно використовувати концепції маркетингу в
майбутній професійній діяльності студентам медичного університету доцільно
усвідомити основні функції і завдання медичного маркетингу. Найбільш
ефективне використання концепції маркетингу може досягатися лише за умови
комплексного підходу, що передбачає реалізацію таких функцій:
вивчення і прогнозування ринку медичних послуг, що базується на аналізі
виробничих можливостей закладів охорони здоров’я; визначення того об’єму
медичних послуг, які може надати медичний заклад; вивчення способів
ефективного управління медичним персоналом; здійснення контролю за
діяльністю медичного закладу тощо;
вивчення поведінки споживачів медичних послуг, даючи відповіді на
запитання: чому пацієнти прагнуть отримати медичні послуги саме в
конкретного фахівця, чому частина пацієнтів змінили лікаря, перейшли до
нетрадиційних методів лікування, звертаються до знахарів та ін.;
вивчення попиту на медичні послуги і тих чинників, які на нього
впливають, що передбачає виконання таких дій: встановити, які медичні
послуги в закладі охорони здоров’я будуть користуватися найбільшим
попитом; який віковий, соціальний і професійний склад осіб, що звертаються за
тими чи іншими медичними послугами; яка реакція пацієнтів на ціни медичних
препаратів;

які

чинники

можуть

активно

впливати

на

попит;

яка

платоспроможність населення та ін.);
вивчення роботи конкуруючих закладів передбачає не лише встановлення
реальних конкурентів, а й виявлення основних переваг у їхній роботі та наданні
ідентичних медичних послуг; отримання й узагальнення інформації про всі
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 2

Педагогіка

аспекти діяльності конкурентів, у тому числі й про їхнє фінансове становище,
ціни на медичні послуги, структуру цих послуг; визначення стратегічних
переваг у сфері реклами; урахування пільг, які пропонуються пацієнтам, котрі
систематично звертаються в один і той самий медичний заклад; встановлення і
порівняння співвідношення цін і витрат на медичні послуги, які надаються
різними конкуруючими закладами охорони здоров’я;
вивчення найбільш ефективних каналів просування медичних послуг
(стимулювання збуту, дослідження рекламної діяльності, чіткий розрахунок
кількості грошових витрат, які будуть виділятися на рекламу та економічну
віддачу від цього).
Шляхом аналізу основних функцій медичного маркетингу майбутні
фахівці медицини повинні чітко усвідомити його основні завдання, щоб
ефективно структурувати свою діяльність на робочому місці в закладах
охорони здоров’я.
Основними завданнями медичного маркетингу є:
1. Аналіз, оцінка і прогнозування стану і розвитку ринків медичних
послуг, які буде пропонувати медичний заклад, враховуючи результати
вивчення роботи конкурентів.
2. Дослідження, аналіз і оцінка потреб реальних і потенційних споживачів
послуг і товарів медичного призначення.
3. Маркетингове забезпечення розробки нових товарів і послуг медичного
закладу.
4. Формування асортиментної політики і стратегії ціноутворення на
товари і послуги медичного закладу.
5. Організація збуту продукції та надання медичних послуг в закладі
охорони здоров’я.
6. Рекламна діяльність медичного закладу, що передбачає різні її види і
засоби, а також формування взаємин з населенням.
7. Сервіс, що охоплює всі види і форми обслуговування споживачів
медичних послуг.
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8. Розробка системи відповідальності (як моральної, так і матеріальної) за
вироблені товари чи надані медичні послуги чи товари медичного призначення
перед споживачем.
З

метою

організації

ефективного

маркетингу,

який

доцільно

використовувати в кожному медичному закладі, майбутні фахівці медицини ще
в процесі здобуття вищої освіти повинні чітко визначити його основні
складники, а саме:
1. Експертний маркетинг. Лікар повинен бути компетентнім експертом у
сфері своєї професійної діяльності. У цьому випадку пацієнти прагнутимуть
потрапити до нього на прийом. Експертний маркетинг дозволяє створити бренд
лікаря. Інструментами експертного маркетингу є наукові публікації, публічні
виступи, опубліковані книги, позитивні відгуки пацієнтів, викладачів,
студентів.
2. Прямий маркетинг і лідогенерація – це всі види маркетингової
діяльності, де здійснюється пряма комунікація з клієнтом. Вона дозволяє
будувати з кожним конкретним клієнтом особисті відносини. Прямий
маркетинг ефективний для клініки, так як дозволяє зосереджувати свої зусилля
на знаходженні потенційних клієнтів і працювати саме з ними. Наприклад,
медична сестра може вимірювати тиск покупців в аптеці і в цей час розповісти
про лікаря або клініку і дати направлення на прийом. Так же ж може і менеджер
по продажам відвідувати пацієнтів на дому та розповідати про послуги клініки.
Метою такої діяльності є лідогенерація – створення бази потенційних клієнтів,
готових у здійснити покупку медичної послуги.
3. Зовнішня реклама – ефективна лише в тому випадку, якщо вона
використовується як індикатор дороги до клініки. В інших випадках
ефективність зовнішньої реклами дуже низька.
4. Реклама на автотранспорті. Цей вид маркетингу формує визначальність
бренду серед широкого кола людей і формує громадську думку. Це
безкоштовний піар.
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5. Інтернет-маркетинг. В сучасних умовах технічного прогресу інтернетмаркетинг

є

одним

із

основних

способів

просування

клініки.

Його

обов’язковими елементами повинні бути веб-сайти, сторінки та групи в
соціальних мережах, електронне оповіщення, канали на YouTube. Головне, щоб
всі інструменти були між собою логічно пов’язані.
6. Смартфонний маркетинг, який доповнює і покращує інтернетмаркетинг. Нині для будь-якого сайту вже обов’язковою є наявність мобільної
версії. Крім мобільної версії сайту, клініка повинна мати і додаток для
смартфону, за допомогою якого можна вивчити послуги клініки та
зареєструватися на прийом. Також методами смартфонного маркетингу є смсрозсилка и розсилка через месенджери.
7. ЗМІ для пацієнтів місцевого масштабу. Це можуть бути районні газети,
радіостанції, групи в соціальних мережах, форумах тощо. Довір’я до такого
ЗМІ звичайно вище, ніж до ЗМІ в масштабах країни.
8. Соціальний маркетинг, який є одним із методів піару. При цьому
соціальна допомога далеко не завжди приносить користь клініці. Наприклад,
допомога постраждалим під час війни або дітей, які потребують операції за
кордоном, не принесуть прибутку клініці. Необхідно знайти таку форму
соціальної допомоги, яка викликає інтерес і відгук у суспільстві.
Висновки. Охорона здоров’я населення визначається одним із провідних
і життєво важливих завдань в будь-якому суспільстві. Ринок медичних послуг
зумовлюється зростанням рівня захворюваності населення з різних причин,
недовірою значної частки суспільства до якості надання медичних послуг,
відсутністю

стабільної

системи

соціального

медичного

страхування,

розширенням сфери приватних медичних закладів, які конкурують між собою.
Відтак майбутні фахівці медицини, які здобувають вищу освіту, покликані
опанувати не лише фах лікаря, фармацевта, стоматолога, медичної сестри, а й
навчитися працювати в умовах ринкових відносин, які формуються у
сучасному суспільстві і стосуються усіх сферах життя людини. Таким чином,
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студенти-медики повинні знати основні ознаки, функції, напрями і можливості
реалізації медичного маркетингу.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку вбачаємо в
розробці методичних матеріалів для забезпечення цілеспрямованої підготовки
майбутніх лікарів до використання медичного маркетингу в професійній
діяльності.
Список використаної літератури
1.
Махнуша С. М., Шевченко О. Ю. Маркетингова система охорони
здоров’я
у
сучасних
соціально-економічних
умовах.
URL :
https://core.ac.uk/download/pdf/18592844.pdf
2.
Криштопа Б. П., Андреева И. М. Менеджмент в здравоохранении. К. :
Здоров’я, 1993. 180 с.
3.
Акуленко О. В. Професійна підготовка керівників у сфері охорони
здоров’я:
досвід
США
для
України.
URL :
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2012_1/12aovdsu.pdf1
Васюк Н. О. Мировой опыт подготовки современных менеджеров
4.
системы здравоохранения (обзор литературных источников). Державне управління.
2012. № 1. С. 21–26.
5.
Мамедова Г. Б., Шайманов М. Ж., Тешабаева М. Х., Исмаилова Н. М.
Эффективность применения маркетинга в медицинских учреждениях. Austrian Journal
of Technical and Natural Sciences. 2014. N 9–10. P.81–83. URL :
http://cyberleninka.ru/article/n/effektivnostprimeneniya-marketinga-v-meditsinskihuchrezhdeniyah
6.
Гареева О. Построение маркетинга в современной медицине. 10 этапов
PRM. Практика управління медичним закладом. 2016. № 4. С. 70–75.
7.
Лісневська Н. Маркетинг в охороні здоров’я – необхідність у ринкових
умовах. Практика управління медичним закладом. 2016. № 8. С. 7–17.

Романишина Л. М., Мельничук И. Н. Подготовка будущих
специалистов
медицины
к
маркетинговой
деятельности
как
педагогическая проблема
В статье обобщено, что в современных условиях сфера медицинских
услуг претерпевает значительные изменения и приобретает признаки
маркетинговой деятельности. Применение эффективных методов управления
в условиях рыночной экономики требует от руководителей учреждений
здравоохранения углубленных знаний о функционировании процессов оказания
медицинских услуг, чтобы удержаться в условиях конкуренции на медицинском
рынке. Студенты во время обучения в высшем медицинском учебном заведении
должны четко выделять признаки видов маркетинга в сфере здравоохранения:
маркетинг медицинских услуг, организаций, специалистов, месторасположения
и идей. Конкретизировано, что наиболее эффективное использование
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концепции маркетинга в сфере здравоохранения может достигаться только
при условии комплексного подхода, предусматривающего реализацию основных
функций и задач медицинского маркетинга.
Ключевые слова: медицинский маркетинг, сфера здравоохранения,
будущие специалисты медицины, маркетинг медицинских услуг, медицинский
рынок, студенты, профессиональная подготовка.
Romanyshyna L., Melnychuk I. Future Medicine Specialists Training to
Marketing Activity as a Pedagogical Problem
The article generalizes that in the modern conditions the sphere of medical
services undergoes significant changes and becomes a sign of marketing activity. The
application of effective management practices in a market economy requires in-depth
knowledge of healthcare providers about the functioning of medical services in order
to stay in a competitive environment in the medical market. Students should clearly
distinguish between the following types of marketing in the healthcare sector when
they study at a higher educational institution: healthcare marketing, which involves
the provision of specific types of medical care (outpatient, inpatient); marketing of
organizations (medical institutions - polyclinics, clinics, diagnostic centres);
marketing of specialists (popularization of leading doctors of a certain profile of
training); marketing placement (hospital, sanatorium) in certain geographic areas;
marketing of ideas (ideas of sound health, healthy lifestyle, methods of recovery,
etc.).
It is specified that the most effective use of the marketing concept in the field of
health care can be achieved only if the main marketing functions are realized. Future
medical professionals should clearly understand the main tasks of medical marketing
in order to effectively structure their work in the workplace in health care
institutions.
It is generalized that the main tasks of medical marketing are: analysis,
assessment and forecasting of the state and development of medical services markets,
which will be offered by a medical institution, taking into account the results of
studying the work of competitors; research, analysis and evaluation of the needs of
real and potential consumers of services and medical products; marketing support
for the development of new products and services, and the formation of assortment
policies and strategies for pricing them; organization of sales of products and
provision of medical services in the health care institution; advertising activity of the
medical institution; a service covering all types and forms of medical services
consumers; development of a system of liability to the consumer (both moral and
material) for the manufactured goods or provided medical services.
Key words: medical marketing, health care sphere, future specialists of
medicine, marketing of medical services, medical market, students, professional
training.
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Олексій ТОГОЧИНСЬКИЙ,
доктор педагогічних наук, доцент,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів
ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ
ПРАЦІВНИКІВ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ
У статті представлено різні підходи до патріотичного виховання
курсантської молоді. Проведений аналіз публікацій, що висвітлюють умови
здійснення патріотичного виховання курсантів, принципів та організаційних
форм цієї роботи, дозволив виокремити групи методів, що можуть бути
використані у процесі патріотичного виховання майбутніх працівників
пенітенціарної системи. Наведена методика патріотичного виховання
ґрунтується на досвіді проведення патріотичного виховання під час
викладання таких дисциплін, як: історія, філософія, культурологія,
пенітенціарна політика та пенітенціарна система України, кримінальновиконавче право, пенологія, пенітенціарна педагогіка, пенітенціарна
психологія, безпека життєдіяльності та ін.
Ключові слова: патріотизм, патріотичне виховання, майбутні
працівники пенітенціарної системи, методи патріотичного виховання, форми
та принципи патріотичного виховання.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Патріотичне виховання є
важливою складовою формування світогляду пенітенціарного персоналу, якому
доводиться працювати з людьми, які дотримуються різних точок зору на події,
що відбуваються в Україні. Проведення соціально-виховної роботи із
засудженими передбачає наявності знань та вмінь організовувати роботу,
спрямовану на патріотичне виховання. Навчання в закладі вищої освіти
передбачає використання форм та методів патріотичного виховання, що
дозволяють прищеплювати поважливе ставлення до традицій українського
народу, його мови, культури, державної символіки.
Взаємопроникнення форм роботи, спрямованої на патріотичне виховання
курсантської молоді та становлення особистості, неможливе без врахування
чинників, що посилюють патріотичну складову освітнього процесу, створюють
сприятливе зовнішнє середовище і через почуття формують інтелектуальну,
вольову, пізнавальну сферу пенітенціарного працівника як людини, яка,
© Тогочинський О. М.
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свідомо, виконуючи свій професійний обов’язок, уособлює в собі представника
державної інституції та патріота.
Недостатня увага, що приділяється патріотичному вихованню, негативно
позначається не лише на ставленні майбутнього працівника до професійної
діяльності, а й викликає в подальшій роботі багато проблем, оскільки його
патріотизм

передається

колегам,

суб’єктам

виховного

впливу,

тобто

засудженим.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. Про важливість
національно-патріотичного виховання та формування у молодого покоління
високої патріотичної свідомості, почуття любові до України, поваги до
видатних вітчизняних діячів, готовності до виконання громадянських і
конституційних обов’язків під час навчання у закладі вищої освіти зі
специфічними умовами навчання вказує М. Бурдін. Притому він виділяє такі
напрями патріотичного виховання, як державний, соціальний, військовий і
правовий, вказуючи на те, що виховання має здійснюватися на заняттях і поза
ними [1, с. 16–17]. М. Бурдін не розкриває методики формування патріотичних
почуттів, обмежуючись лише загальними напрямами цього виховання. Інший
дослідник, В. Мірошніченко, вивчала сутність патріотичного виховання
майбутніх офіцерів-прикордонників, звертала увагу на фактори, що впливають
(позитивно та негативно) на формування мети та мотивації зазначеної категорії
курсантів. Розглядаючи ці фактори, В. Мірошніченко наголошувала на певному
суб’єктивному досвіді та уявленні про свою Вітчизну, арсенал певних почуттів,
ціннісних орієнтацій і мотиваційних установок курсантів. За результатами
проведеного дослідження науковець констатує, що курсанти, які прибули до
академії з великих міст, не мають високої схильності до проходження служби у
віддаленій місцевості та підрозділах кордону. У той час як жителі сільської
місцевості мають більший рівень мотивації, що, на думку автора, свідчить про
їх патріотизм. На формування мети та мотивації патріотичного виховання
майбутніх офіцерів-прикордонників впливає, на думку В. Мірошніченко, рівень
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усвідомленості значущості патріотичного виховання, розуміння його ролі для
особистісного розвитку, ступінь підтримки та стимулювання патріотичного
виховання з боку держави. Серед засобів і способів, що відіграють провідну
роль у патріотичному вихованні, автор називає формування певних знань про
поведінку

військослужбовця,

працю,

спортивно-масові

заходи,

творчу

самодіяльність, перегляд військово-патріотичних та історичних фільмів
тощо [2]. Не відкидаючи напрацювання дослідника, слід зазначити, що
недостатня увага приділяється методиці формування патріотизму, формам
організації роботи з курсантами.
О. Мартин [3] розглядає принципи патріотичного виховання, патріотичне
почуття, чинники внутрішнього та зовнішнього середовища, що визначають
даний процес, важливість самовиховання та саморозвитку через засвоєння
знань з історії. Згадує про необхідність використання різних засобів і прийомів
виховання, методики проведення навчальних та виховних заходів, не
розкриваючи їх змісту та сутності.
В. Медведєв, О. Шевченко [4] на основі проведених досліджень
ставлення курсантів до патріотичного виховання виділяють серед недоліків
слабкий контроль з боку керівництва, порушення вимог статутів і законів,
низький рівень патріотичної свідомості. Умовами формування патріотичної
свідомості вважають вплив колективу, організаторські та виховні зусилля
керівників і громадських організацій, удосконалення нормативно-правової
бази,

інформаційно-правового

забезпечення,

підтримку

української

кінопродукції, матеріалів телебачення тощо, спрямованих на патріотичне
виховання. Крім того, виділяють пріоритетні напрями системи виховання
правоохоронців, до яких відносять формування національної свідомості,
забезпечення

духовної

єдності

поколінь,

формування

поваги

до

правоохоронних органів України, прищеплення шанобливого ставлення до
культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну, тощо. Рівень
патріотичної

вихованості

визначається

дисциплінованістю

та

ступенем

правової спеціальної підготовки курсантів і командирів усіх ланок.
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В. Єршова [5] зосереджується на певних педагогічних методиках
проблеми підготовки майбутніх офіцерів, спираючись на функції, які вони
виконують, а саме: спеціаліст у певній професійній області; вихователь та
викладач; соціальний педагог; управлінець; військовий професіонал. Дослідник
пропонує педагогічні методики, серед яких називає бінарне проведення занять;
розширення передового і новаторського досвіду; тестування; гендерну
підготовку; розвиток комунікативності; ігрові методики; дискусії у поєднанні з
ігровим моделюванням. Серед основних напрямів навчальної роботи В. Єршова
називає глибокий аналіз сучасних тенденцій, перебудову підготовки курсантів
через випереджальну освіту, активне використання сучасних інноваційнопедагогічних технологій, у тому числі й комп’ютерних; самостійну роботу;
контекстний підхід у підготовці офіцерів.
О.

Євдокімова

[6]

проводить

історичний

аналіз

ставлення

до

патріотичних почуттів та їх ролі в житті людини. Патріотизм розглядається як
соціальний феномен, що виявляється в політичному, психологічному та інших
контекстах і пов’язаний з проблемою виживання індивіда та здійснює сильний
вплив на всі сторони життя людини, починаючи від поведінки і закінчуючи
світоглядом.
А. Клочко [7] національно-патріотичне виховання курсантів, слухачів та
студентів пропонує здійснювати на основі дотримання певних принципів за
такими напрямками діяльності, як духовно-моральний, культурно-історичний,
громадсько-правовий, військово-патріотичний.
Проведений аналіз літературних джерел з проблеми, що стосується
виховання патріотизму в курсантів, дозволяє дійти висновку, що мають місце
суперечності між потребою суспільства у вихованні офіцерів, які свідомо
ставляться до долі держави, та відсутністю методики патріотичного виховання;
можливістю забезпечення патріотичного виховання під час навчання майбутніх
офіцерів у закладі вищої освіти та реалізацією форм патріотичного виховання,
що впливають на формування патріотичної свідомості майбутніх працівників
пенітенціарної системи.
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Мета статті полягає в узагальненні різних підходів до патріотичного
виховання

та

визначенні

ефективних

форм

та

методів

національно-

патріотичного виховання майбутніх працівників пенітенціарної системи.
Виклад основного матеріалу дослідження. Особистість майбутнього
працівника пенітенціарної системи під час навчання в закладі вищої освіти
формується у процесі безпосередньої взаємодії із внутрішнім та зовнішнім
середовищем, що суттєво впливає на поведінку, почуття відданості своєму
народу, врешті-решт визначає готовність до захисту інтересів Батьківщини.
Саме тому освітній процес у закладі вищої освіти має бути спрямований на
патріотичне виховання, яке є пріоритетним серед інших видів виховання і
дозволяє орієнтувати суб’єктів навчання на спільну діяльність, що виявляється
в розширенні історичної і соціальної пам’яті, засвоєнні культурних та духовних
традицій українського народу, вихованні таких якостей, як моральність,
здатність до самопожертви, відповідальність за себе та свій народ, любов до
Батьківщини, готовність до виконання обов’язків громадянина України тощо.
Зокрема В. Медведєв визначає патріотизм “як стійку загальну рису
особистості

сучасного

правоохоронця,

яка

інтегрує

в

собі

окремі

характеристики спрямованості (інтереси, ціннісні орієнтації, переконання),
характеру (рішучість, цілеспрямованість, наполегливість, організованість) та
емоційно-почуттєвої сфери (радість, гордість, прив’язаність)” [8, с. 21].
А.

Клочко

метою

національно-патріотичного

виховання

називає

“формування і розвиток патріотизму, як важливої духовно-моральної і
соціальної цінності, виховання людини з почуттями національної гордості,
громадянської гідності, соціальної активності, любові до Батьківщини, здатної
виявити їх як у захисті держави та її інтересів, так і в розбудові громадянського
суспільства” [7, с. 17].
Зважаючи на вищевикладене, патріотичне виховання має ґрунтуватися не
лише на духовній складовій та усвідомленні особистістю себе, як частки
певного народу, а й на поведінці, яка виявляється в конкретних діях, що
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пов’язані із вшануванням історичних дат, видатних постатей української
історії, захисті інтересів держави та дотриманні й повазі її законів.
Багато хто з дослідників патріотичного виховання до його принципів
відносить такі, як: національна спрямованість навчання і виховання у закладі
вищої освіти; самоактивність та саморегуляція особистості; полікультурність;
соціальна

відповідальність;

історична

і

соціальна

пам’ять;

культурне

наслідування та дотримання історичних релігійних та культурних традицій
українського народу [7]; виховання почуття гордості за свою країну; повага до
державної символіки; дбайливе ставлення до національного багатства – мови,
культури, традицій; формування корпоративного духу та відповідальності,
гордості за свій колектив; виховання на прикладах української історії;
забезпечення духовної єдності, наступності і спадковості поколінь; формування
правильності життєвого вибору [3] тощо.
Погоджуючись із такими поглядами вчених на патріотичне виховання,
вважаємо, що воно має стати предметом розгляду під час вивчення майбутніми
працівниками пенітенціарної системи таких навчальних дисциплін, як: історія,
філософія, культурологія, пенітенціарна політика та пенітенціарна система
України, кримінально-виконавче право, пенологія, пенітенціарна педагогіка,
пенітенціарна психологія, безпека життєдіяльності та ін.
Методи та форми патріотичного виховання, що можуть бути використані
під час вивчення зазначених дисциплін, залежать від специфіки навчального
матеріалу та видів занять, організації самостійної роботи курсантів.
Від викладачів вимагається, щоб подача навчального матеріалу викликала
інтерес та зацікавленість з боку курсантів, торкалася їх уявлень про
національну ідентичність, причетність до історичного розвитку українського
народу та відповідальності за його майбутнє. Методами, що сприяють вияву
активності курсантів, є проблемні методи (дискусії, диспути, дебати, відкритої
трибуни, демократичний діалог та ін.), ігрові методи (ситуаційно-рольові ігри,
ділові ігри, ігри-драматизації, тренінги тощо), пізнавальні (“мозкова атака”,
гронування, інтелектуальний аукціон, ситуативні задачі та ін.), методи аудіо- та
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візуалізації (перегляд відеофільмів; аналіз художніх картин, малюнків;
прослуховування записів та ін.), методи практичних дій (участь в урочистих
заходах з нагоди Дня незалежності України, Дня Прапора України, Дня
Конституції України, Дня захисника України та ін.), методи комунікації (участь
у міжнародних форумах, проектах, науково-практичних заходах), методи
самостійної роботи (читання книг, періодичних видань, робота з Інтернетом
тощо).
Проблемні методи передбачають виділення ситуацій, обставин, явищ,
подій, що містять приклади, які дозволяють побудувати навколо них
обговорення з виділенням позицій характеру, поведінки учасників, які виявили
якості, притаманні патріоту.
Наприклад, може бути наведена ситуація, коли в телевізійній передачі
одні учасники захищають нововведення, що пов’язані з обов’язковістю
використання української мови в освітньому процесі, а інші говорять про
застосування

мов

національних

меншин

замість

української

мови

в

загальноосвітніх школах.
Серед проблемних питань, винесених на обговорення, можуть бути такі
як:
чому виникла така мовна проблема?
що буде, якщо в Україні в загальноосвітній школі українська мова не буде
обов’язковою до вивчення?
чи можна виховати патріота, якщо він не буде вивчати українську мову?
наскільки мова впливає на розвиток людини, її світогляд, загальну
культуру, ідентифікацію з народом, часткою якого вона є?
Під час заняття з використанням проблемних методів, курсантів потрібно
орієнтувати на практичну складову занять, адже їм у подальшому доведеться
вступати в дискусію з представниками різних регіонів України, які мають
власну точку зору на різні питання, в тому числі й мови. Наведення
переконливих та аргументованих доказів є невід’ємною складовою соціальновиховної роботи із засудженими.
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Ігрові методи дозволяють через розподіл ролей імітувати реальні дії
учасників гри в змодельованій ситуації. Подібна взаємодія характеризується
тим, що її учасники своєю поведінкою намагаються досягти поставлених цілей.
У розрізі патріотичного виховання інструкції для учасників рольової гри
можуть містити опис ситуацій, де виявляється ставлення до суверенітету
України, недоторканності кордонів, територіальної цілісності, права народу на
самовизначення. Під час зворотного зв’язку, в процесі обговорення результатів
гри до учасників можуть ставитися питання, що стосуються їх відчуттів того,
наскільки:
учасник, який грав роль співробітника пенітенціарної системи, міг
вислухати співрозмовника, толерантно поставитися до його переконань,
наведених прикладів і аргументів, почуттів;
наскільки співробітник послідовно, грамотно, впевнено доводив власну
позицію, керувався при цьому законодавством України, міжнародними
нормами, з повагою ставився до позиції іншого учасника та відстоював
позицію, яка ґрунтується на патріотизмі;
як учасник, який грав роль співробітника, впливав на свого опонента,
дотримувався чистоти української мови, використовував народні прислів’я,
приказки з літературних творів, поезії, філософії;
як наприкінці гри узагальнював інформацію, з’ясовував розуміння
основних підходів, принципів, ставлень учасника, який грав роль опонента, до
питань, що стосуються патріотизму.
Пізнавальні методи орієнтують курсантів на здобуття нових знань,
сприяють набуттю навичок логічного мислення, правильного умовиводу,
знаходженню істини під час індивідуальної та групової роботи. Ці методи
належать до групи активних методів навчання ще й тому, що курсанти можуть
виступати в ролі не об’єкта, а суб’єкта навчання. Наприклад, метод гронування
може бути використаний для визначення складових понять “Батьківщина”.
Притому курсанти мають розглянути такі складові цього поняття, як: умови
існування держави (органи влади, збройні сили, закони, Конституція, кордони
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тощо), фізичні особи, які проживають на території держави (громадяни, які
виконують конституційні обов’язки, дотримуються законів держави, є
патріотами, поважають її традиції, культуру, мову, віддані служінню народу
України, готові стати на захист її суверенітету тощо) та ін. Курсанти можуть
далі розкривати кожний із компонентів, що входять до складових поняття
“Батьківщина”. Цей метод дозволяє сконцентрувати увагу курсантів на
найбільш важливих складових розуміння патріотизму як невід’ємної складової
державності, де людина та її почуття, ставлення, поведінка відіграють головну
роль.
Методи аудіо- та візуалізації матеріалів, що висвітлюють діяльність
певних історичних осіб, подій та їх наслідків, наводять приклади героїчних
вчинків патріотів, які своїм життям доводили відданість українському народу і
заслужили цим повагу та пошану з боку сучасників та їх нащадків. Під час
відбору аудіо- та відеоматеріалів потрібно враховувати місце та час, відведений
на проведення заняття, тривалість презентації та насиченість її фактичним
матеріалом, якість його виготовлення, емоційну забарвленість, сюжет,
можливість обговорення після прослуховування чи перегляду, враховуючи
властивості пам’яті. Перед початком прослуховування чи перегляду курсанти
мають отримати перелік питань, на які потім вони повинні дати відповіді. Це
сприятиме їх активності сприйняття та змістовності подальшого обговорення.
Методи практичних дій характеризуються безпосередньою участю
значної кількості курсантів у різноманітних заходах. Ця участь не обмежується
присутністю

курсантів.

Вони,

як

правило,

виконують

Гімн

України,

вшановують підняття Прапора України, проходять урочистим маршем,
покладають

квіти,

влаштовують

плац-парад,

флешмоби,

організовують

виставки тощо. Притому курсанти ознайомлюються з історичними подіями, що
передували тій чи іншій визначній даті, стають безпосередніми виконавцями
патріотичних заходів.
Методи

комунікації,

незважаючи

на

здавалось

би

простоту

та

повсякденність їх використання в контексті організації та проведення різних
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науково-практичних та інших заходів, потребують ретельної підготовки їх
учасників. Тематика заходів вимагає від учасників опрацювання значної
кількості інформаційних джерел, критичний аналіз прочитаного, виділення
проблемних моментів, висловлення власної точки зору на розв’язання тих чи
інших питань, дискусію з опонентами тощо. Усе це вимагає від викладачів, які
організовують подібні заходи, ретельного підбору тематики та допомоги
курсантам у підготовці виступів. Подібна практика є елементом науководослідної роботи та скеровує активність курсантів на пошук нової інформації,
закріплення раніше набутих знань, розширює їх світогляд та світосприймання
через призму патріотичного виховання.
Методи
зазначених

самостійної
дисциплін

та

роботи

є

продовженням

дозволяють

виробити

аудиторних
вміння

й

занять
навички

самовдосконалення, саморозвитку, самоконтролю, які потім знадобляться в
житті кожного курсанта. На самостійну роботу можуть виноситися завдання,
що пов’язані не тільки з читанням книжного матеріалу, а й переглядом
телепередач, дискусійних майданчиків, новин, подій, що відбуваються на
території країни та за її межами в культурному, політичному, спортивному,
економічному, екологічному житті, тощо. Обов’язковим етапом навчання є
контроль самостійної роботи курсанта з боку викладача. Це дозволяє
стимулювати останнього, організувати роботу навколо тих моментів, які
самостійно опрацювали курсанти, показати значущість цієї роботи тощо.
Висновки. Метою патріотичного виховання є формування особистісних
якостей, ставлень, інтересів, громадянської позиції, почуттів, які визначають
людину як патріота. Цей процес не відбувається довільно, а тому мають бути
застосовані методи, в основі яких знаходяться принципи, що дозволяють
визначати напрями патріотичного виховання, а також підходи до роботи з
молоддю. Самі методи є засобом досягнення мети, і від їх різноманітності,
способу використання, форм роботи, ініціативи як викладачів, так і курсантів
залежить кінцевий результат – формування патріотичних почуттів.
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Tohochynskyi O. Forms and Methods of Patriotic Education of Future
Penitentiary System Officers
Patriotic education is an important part of the penitentiary staff’s outlook
forming, which has to work with people who have different points of view on events
taking place in Ukraine. Conducting social and educational work with convicts
involves the availability of knowledge and skills to organize work aimed at patriotic
education. Studying at a higher educational institution involves the use of forms and
methods of patriotic education that allow instill a respectful attitude to the traditions
of Ukrainian people, their language, culture, and state symbols.
Interpenetration of forms of work aimed at cadets’ patriotic education and
formation of their personality is impossible without taking into account the factors
that enhance the patriotic component of educational process and create a favorable
external environment and form through the sense intellectual, volitional, cognitive
sphere of the penitentiary officer, as a person who consciously fulfilling his
professional duty, is a representative of the state institution and a patriot.
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Insufficient attention paid to patriotic education negatively affects not only the
attitude of the future employee towards professional activity, but also causes a lot of
problems in further work, because his patriotism is passed on to his colleagues,
subjects of educational influence, that is, convicts.
Different approaches to patriotic education of cadet youth are presented in the
article. The analysis of publications covering the conditions for the implementation of
cadets’ patriotic education, the principles and organizational forms of this work
made it possible to isolate groups of methods that can be used in the process of future
officers’ of the Penitentiary System patriotic education, namely: problematic methods
(discussions, disputes, debates, open tribunes, democratic dialogue, etc.), game
techniques (situational role games, business games, dramatizing games, training,
etc.), cognitive (“brain attack”, clustering, intellectual auction, with practical tasks,
etc.), methods of audio and visualization (video review, pictures, analysis of artistic
paintings, drawings, listening to recordings, etc.), methods of practical actions
(participation in solemn events on the occasion of the Independence Day of Ukraine,
the Day of the Flag of Ukraine, Day of the Constitution of Ukraine, Day of Defender
of Ukraine, etc.), the methods of communication (participation in international
forums, projects, scientific and practical events), methods of independent work
(reading of books, periodicals, work with the Internet, etc.).
The given methodology of patriotic education is based on the experience of
patriotic education during the teaching of such disciplines as: History, Philosophy,
Culturology, Penitentiary Policy and the Penitentiary System of Ukraine, Criminal
and Executive Law, Penology, Penitentiary Pedagogy, Penitentiary Psychology, Life
Safety, etc.
Thus, the purpose of patriotic education is forming of personal qualities of
attitudes, interests, citizenship, feelings that define a person as a patriot of his
country. This process does not occur randomly, and therefore methods, which are
based on principles, that allow determine the directions of patriotic education and
approaches to working with young people should be applied. The methods themselves
are means to achieve the goal and on their diversity, the way of using, the forms of
work, the initiatives of both teachers and students depends the final result, the
formation of patriotic feelings.
Key words: patriotism, patriotic education, future Penitentiary System officers,
methods of patriotic education, forms and principles of patriotic education.
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студентка факультету романської філології
Київського національного лінгвістичного університету, м. Київ
ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ВЧИТЕЛЯ І
УЧНЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
У статті розглянуто питання співробітництва вчителя і учня в процесі
навчання. Під час дослідження було виявлено особливості взаємодії суб’єктів
навчання і встановлено, що педагогіка співробітництва є найбільш
прийнятною для учнів та вчителів, враховуючи запити сьогодення. З’ясовано
основні чинники, які сприяють ефективному співробітництву вчителя та учнів
під час навчання.
Ключові слова: педагогічне співробітництво, вчитель, учень, процес
навчання.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У наш час традиційні методи
навчання вступили у суперечність із вимогами освіти. Виховання та навчання в
тому вигляді, в якому вони існують у школі, стають недостатніми. Виникла
необхідність у внесенні суттєвих змін до побудови процесу взаємодії між
учасниками навчально-виховного процесу, у розробці нової парадигми освіти, в
основі якої – акцентування уваги на внутрішньому світі дитини, на середовищі, в
якому вона живе, на мотивах та потребах її навчання. Відомо, що актуальною
проблемою для сучасної школи є подолання формалізму та авторитарності у
навчальному процесі. Гуманізація освіти є процесом багатогранним, який вимагає
більшої поваги до дитини і в той же час висуває більше вимог до неї. Вихователь і
вихованець спільно шукають творче та конструктивне розв’язання проблем, які
виникають у взаємодії. Це зменшує психологічну дистанцію між ними.
Проблема співробітництва вчителя і учня у навчальній діяльності лежить в
рамках Концепції нової української школи [7]. Як зазначено в Концепції, великого
значення набуває аспект педагогіки партнерства (співробітництва) між усіма
учасниками освітнього процесу, яка полягає у спільній діяльності учителя і учнів,
учителя й батьків, що передбачає взаєморозуміння, єдність інтересів і прагнень з
метою особистісного розвитку школярів.
© Франчук Я.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Аналіз досліджень
низки

науковців

О. Кульчицької,

(В. Кан-Калика,

О. Леонтьєва,

С. Кондратьєвої,

В. Моргуна,

Б. Ломова,

Н. Кузьміної,
А. Петровського,

В. Рибалки, Н. Пов’якель, Т. Чепелєвої та ін.), свідчить, що проблема реального
стану суб’єктів навчання у навчально-виховному процесі належить до
найважливіших, особливо коли мова йде про суттєву перебудову освітнього
процесу і його зміну враховуючи запити сьогодення.
Аналіз наукових джерел свідчить, що низка вітчизняних і зарубіжних
дослідників

вивчали

проблему

співробітництва

суб’єктів

навчання

в

найширшому розумінні цього поняття. Значний вклад у дослідження проблеми
співробітництва внесли такі учені, як Ш. Амонашвілі, І. Волков, Є. Ільїн,
В. Караковський,

С. Лисенкова,

А. Макаренко,

С. Соловейчик,

В. Сухомлинський, В. Шаталов, та ін. З психологічної точки зору, проблему
співробітнтицтва

досліджували

А. Адлер,

Б. Ананьєв,

А. Бандура,

Л. Виготський, , К. Левін, О. Леонтьєв, А. Маслоу, З. Фрейд, Е. Фромм.
Мета статті – визначити сутність, зміст та особливості педагогічного
співробітництва вчителя і учня в процесі навчання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Педагогічний процес – це
динамічна взаємодія вихователів і вихованців, спрямована на досягнення
конкретно поставленої виховної мети [9]. Взаємна активність вихователів і
вихованців у педагогіці позначається термінами “педагогічна взаємодія”,
“педагогічне співробітництво”, “педагогічне партнерство”.
Низка педагогів [3; 11; 15] підтверджують високу ефективність навчання,
побудованого за ідеями співробітництва, взаємодії. Суть співробітництва
полягає в тому, що потрібно завжди бачити в маленькій людині не об’єкт
виховання, а особистість, не йти на конфронтацію з нею, а враховувати
самооцінку дитини, її здатність співпрацювати з дорослим нарівні [1, с. 71].
Для розуміння сутності співробітництва вчителя та учнів звернемося до
наукової літератури. Загалом, науковці [2; 3; 8] використовують такі терміни, як
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“групова робота”, “спільна навчальна робота”, “навчальне співробітництво”,
“педагогічне партнерство”, “педагогічне спілкування”, “педагогічна взаємодія”
тощо. Сьогодні у вітчизняній педагогіці все частіше використовується термін
“педагогіка співробітництва”, як найбільш змістовний, діяльнісно-орієнтований
підхід, який визначає всебічну взаємодію всередині навчальної групи й
взаємодію вчителя з групою. Загалом, педагогіка співробітництва – це напрям
педагогічного

мислення

і

практичної

діяльності,

спрямований

на

демократизацію і гуманізацію педагогічного процесу [13, с. 429].
Термін “педагогіка співробітництва” з’явився після публікації Маніфесту
“Педагогіка співробітництва” у 1986 році у Передєлкіно. Автором ідеї і
безпосереднім натхненником педагогіки співробітництва був педагог Симон
Львович Соловейчик. За його словами, педагогіка співробітництва повинна
об’єднати педагогів з різними підходами до виховання і навчання, які прагнуть
гуманізувати застарілу систему освіти. Серед тих, хто підтримав цю ідею були
Ш. Амонашвілі, В. Шаталов, С. Лисенкова та інші педагоги-новатори [19].
Згідно

з

Маніфестом

[10],

основними

ідеями

педагогіки

співробітництва є:
навчання без примусу (перш за все, вчитель повинен виключити всі
засоби примусу до навчання);
ідея важкої мети (сутність цієї ідеї полягає в тому, що вчитель повинен
ставити перед всім класом складну мету, ставити акцент на її виняткову
важкість, налаштувати учнів і вселити в них впевненість у її досягненні);
ідея опори (наголошує на індивідуальності кожної дитини та полягає в
наданні учням опорних сигналів – послідовність правил, способи вирішення
задач, що допомагає учням краще засвоювати матеріал та формулювати власну
відповідь);
оцінка робіт (за допомогою опорних сигналів, учитель має можливість
більш ефективно та справедливо перевірити та оцінити знання кожного учня на
кожному уроці);
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ідея вільного вибору (для того щоб діти відчували себе повноцінними
співробітниками педагога у навчанні, потрібно завжди надавати їм вільний
вибір);
ідея випередження (дозволяє включати в програму більш складніший
матеріал, створювати перспективу вивчення майбутньої теми);
ідея великих блоків (полягає в тому, щоб об’єднати матеріал в блоки
(5–10 уроків в один блок), аби легше встановити логічні зв’язки, виокремити
основну думку та показати її учням);
ідея відповідної форми (урок за своєю формою має відповідати предмету,
що вивчається);
ідея самоаналізу (має на меті реалізувати колективний аналіз та
оцінювання певної діяльності кожного учня);
інтелектуальний фон класу (ця ідея ставить акцент на життєві цінності,
досягення найвищих цілей та результатів, прагнення до знань, та загалом до
розвитку творчих здібностей кожного учня).
Отже, сутність педагогіки співробітництва полягає в демократичному та
гуманному ставленні до дитини, забезпеченні їй права на вибір, на власну
гідність, на повагу, права бути такою, якою вона є, а не такою, якою хоче її
бачити вчитель.
Для розуміння сутності співробітництва вчителя і учня під час навчання
необхідно розглянути місце кожного з учасників цього процесу. Педагогічна
взаємодія є типовою ситуацією спільної діяльності, в якій у кожного з
учасників є певні функції і ролі. Не дивлячись на те, що мотиви, які
детермінують включення в діяльність у педагога й учнів неідентичні, разом з
тим, вони мають і спільні параметри. У процесі співпраці відбувається
динамічне перетворення рольових відносин педагогів і учнів у рівноправні, що
знаходить вираз у зміні їх ціннісних орієнтацій, мети діяльності і самої
взаємодії. Найбільш високим рівнем розвитку співробітництва у спільній
діяльності є творче співробітництво, яке дозволяє реалізувати його учасникам
свої внутрішні резерви у повному обсязі.
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Засвоєння

навчального

матеріалу

відбувається

через

пізнавальну

діяльність учнів. Деякі науковці пізнавальну діяльність суб’єктів навчання
розглядають як діяльність учіння, де кожний учень є суб’єктом діяльності, а не
об’єктом, як у навчанні [6]. Розглядаючи учнів як суб’єктів діяльності, виникає
необхідність зазначити, що суб’єктом процесу взаємодії виступає не лише один
учень. Суб’єктом може бути весь клас. Це означає, що в межах суб’єктсуб’єктної взаємодії вчитель вступає у взаємодію із груповим суб’єктом, де
окремий суб’єкт є його ланкою, і в кооперативну масову діяльність він
включається через індивідуальну діяльність. Таким чином, співробітництво
вчителя і учнів можна представити як взаємодію типу “вчитель-учень (група
учнів)”.
Отже, навчальний процес у сучасній школі це, перш за все, спільна
діяльність вчителя та учнів, де учень є суб’єктом навчання та спілкується
нарівні

з

учителем.

Вступаючи

в

стосунки

співробітництва,

учитель

орієнтується не на функції дитини як учня (згідно з яким він повинен виконати
вправу, вивчити правила, прочитати текст і т. п.), а на його особистість та
перспективи його розвитку. Від поведінки вчителя буде залежати, чи відчує
себе учень партнером у спілкуванні з ним.
Зважаючи на вищесказане, вважаємо, що співробітництво вчителя і учня
як процес взаємовпливу суб’єктів один на одного, що відбувається у спільній
навчальній діяльності, де кожен з учасників орієнтований на виконання своїх
ролей і функцій (вчителі організовують сприятливі умови для взаємодії, а учні
опановують знання, вміння та навички через пізнавальну діяльність).
Для

здійснення

ефективної

спільної

діяльності

є

необхідність

дослідження чинників, що впливають на процес співробітництва. У процесі
співробітництва відбувається перебудова рольових відносин педагога й учнів у
рівноправні. Ідея співробітництва, діалогу, партнерства у взаємовідносинах
суб’єктів навчальної діяльності – одна з основних у педагогіці останніх років.
Проте її реалізація в практичній діяльності відбувається з великими
труднощами. Педагоги, як правило, не вміють перебудувати свою діяльність.
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Це пов’язано у першу чергу з тим, що педагог не знає механізмів суб’єктсуб’єктної взаємодії з учнями на основі діалогу, не завжди розуміє, що
поглиблення змісту

спільної діяльності, якість і

ефективність освіти

досягається не тільки авторитарними методами, а перш за все розвитком
творчого характеру спілкування, підвищенням його культури.
Одним з важливих чинників ефективної побудови співробітництва між
вчителем та учнем є стиль педагогічного спілкування.
І. Зимня вважає педагогічне спілкування формою навчальної взаємодії,
співробітництва вчителя та учнів, умовою оптимізації навчання та розвитку
особистості самих учнів [5].
Педагогічне

спілкування

як

предмет

досліджувалось

багатьма

педагогами та психологами [2; 4; 11; 15]. Результати аналізу підходів цих
учених до розуміння сутності процесу спілкування дають змогу визначити
його як форму навчального співробітництва вчителя і учня.
Т. Щербан у своєму дослідженні розкриває зміст такого різновиду
спілкування, у якому реалізуються здатності вчителя і учня до взаємин, як
навчальне спілкування, трактуючи його як особливий вид взаємин між людьми
(у якому здійснюється не лише передача знань, а й розвиваються прагнення і
вміння самостійно набувати нових знань, досвіду), як процес спільної роботи
вчителя і учня, у якій ця форма взаємодії будується на активному зворотному
зв’язку, що організує, регулює і збагачує кожного з учасників цього
процесу [14].
Розглядаючи роботи В. Сухомлинського без перебільшення можна
сказати, що вся педагогічна система автора, по суті, побудована на ідеї заміни
традиційного суб’єкт-об’єктного контакту педагога з вихованцями якісно
іншою суб’єкт-суб’єктною системою. У його роботах можна знайти ілюстрації
практично всіх основних аспектів суб’єкт-суб’єктного спілкування, які
реалізуються у контексті педагогічних проблем. Це – своєрідне узагальнення,
синтез

ідей

про

діалогічне

спілкування

в

педагогічній

діяльності.

В. Сухомлинський наголошує на необхідності встановлення таких відносин між
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вихователем і вихованцями, які можна охарактеризувати як духовну спільність,
взаємну

довіру,

відкритість,

доброзичливість.

Тому,

звертаючись

до

вихователів, він наголошує на тому, що потрібно, з одного боку, оволодіти
мистецтвом перевтілення, мистецтвом активної емоційної та інтелектуальної
співучасті, а з іншого боку, дослідник зазначає, що вихователю особливо
важливо бути самим собою, бути перед вихованцями мислителем, товаришем
та другом, живою людиною зі своїми поглядами, радощами, болем,
сумнівами тощо.
В. Сухомлинський постійно підкреслював необхідність спілкуватися з
вихованцем, “як з рівним собі, як з однодумцем”, наголошував також на
винятковій ролі активної позиції вихованця як у спілкуванні з вихователем, так
і стосовно себе і взаємодії з навколишніми. Також велику увагу у своїх роботах
і практичній діяльності приділяв учений здатності вихователів і вихованців
взаємно проникати у внутрішній світ один одного – світ думок, почуттів і
переживань, вмінню педагога стати на точку зору іншого, тобто “дивитись на
світ очима тих, кого ми виховуємо” [12].
Загалом,

у

педагогічній

літературі

виділено

основні

три

стилі:

демократичний, авторитарний та ліберальний [11, с. 267]. Авторитарному
стилеві властивий диктат, який перетворює одного з учасників комунікативної
взаємодії на пасивного виконавця, пригнічуючи його самостійність та
ініціативу. Авторитарний учитель самочинно визначає спрямованість дій та
порядку роботи учнів. Такі дії гальмують ініціативу та мотивацію учнів та
пригнічують їх. Головні форми взаємодії за такого стилю спілкування – наказ,
вказівка, інструкція, догана, заборона із загрозою. Усе це породжує
несприятливий психологічний клімат, пригнічує ініціативу й відповідальність,
гальмує формування колективних якостей, розвиває у дітей невпевненість.
Демократичний стиль ґрунтується на повазі, довірі й орієнтації на
самоорганізацію, самоуправління особистості та колективу. Базується він на
думці колективу, покликаний донести мету діяльності до свідомості кожного
учня і залучити всіх до активної участі в спільній діяльності. Основними
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способами

взаємодії

є

заохочення,

мотивація,

порада,

інформування,

координація, що розвиває в учнів упевненість у собі, ініціативність.
З усвідомленням відповідальності, підвищенням зацікавленості, розвивається
здатність свідомо, самостійно і творчо працювати, що забезпечує стабільний
результат діяльності й закладає надійний фундамент розвитку особистості.
За ліберального стилю в учителя немає стійкої педагогічної позиції. Вона
виявляється у невтручанні, низькому рівні вимог до виховання, справи йдуть
самопливом, враховуються лише окремі інтереси учнів. Педагог не дає чітких
вказівок, уникає відповідальності та має низький рівень вимог. Форми його
роботи зовні начебто демократичні, але через пасивність і незацікавленість не
мають вимогливості та координації, і як висновок виховний процес стає
некерованим. [11].
Дослідниця Т. Щербан найбільш продуктивним, з погляду організації
навчального

процесу

та

реалізації

притаманного

йому

розвивального,

виховного та творчого потенціалу, вважає діалогічний стиль [14]. Під час
навчання його учасники реалізують: реальний психологічний контакт;
подолання різноманітних психологічних бар’єрів, що виникають у процесі
взаємодії учителя з учнями (вікових, соціально-психологічних, мотиваційних,
пізнавальних, ціннісних тощо); трансформацію позиції учня в позицію
співробітництва й перетворення тим самим учнів на суб’єктів педагогічної
діяльності; продуктивні міжособистісні стосунки вчителя з учнями; цілісну
соціально-психологічну структуру навчального процесу.
Таким чином, демократичний стиль спілкування є найбільш прийнятним
під час співробітництва вчителя і учня в процесі навчання.
Багато вчених [6; 9; 11; 13] у своїх дослідженнях відзначають, що в
педагогічному спілкуванні особливе значення мають саме психологічні
властивості особистості. Крім спеціальних знань, умінь і навичок у якійсь
предметній галузі, а також знань і умінь, що лежать в основі успішної взаємодії
у педагогічній діяльності, важливим чинником педагогічного впливу є
особистість вчителя. З огляду на це, зростають вимоги до особистих якостей
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 2

Педагогіка

учителя,

його

педагогічної

майстерності,

як

чинника

ефективного

співробітництва.
Особистість вчителя відіграє найважливішу роль у процесі педагогічної
діяльності, тому питання про професійно значущі якості особистості вчителя
неодноразово ставились і ставляться в психолого-педагогічних дослідженнях, а
вимоги до професійної поведінки педагогів формулювалися філософами та
педагогами, починаючи з глибокої давнини.
Професія педагога – творча професія. У багатьох ситуаціях вчителю
доводиться приймати рішення на основі власних знань і цінностей, за
допомогою розуму та педагогічної інтуїції. Діалектичний зв’язок професійної
ролі та індивідуальних духовних якостей є основою гармонійності, зрілості,
повноцінності особистості педагога сьогоднішнього дня.
Вчитель є джерелом інформації, лідером колективу, взірцем моральноетичних норм поведінки, організатором психологічного клімату і керівником
взаємовідносин в учнівському колективі. Тому сучасний вчитель має володіти
такими

якостями:

освіченістю,

загальною

культурою,

інтелігентністю,

високорозвиненою моральною свідомістю, почуттям відповідальності за свою
працю; здатністю формувати всебічно розвинену, творчу особистість школяра,
а також глибокими знаннями предмету та умінням творчо використовувати
передовий

педагогічний

досвід,

індивідуальним

стилем

роботи.

При

спілкуванні вчитель повинен враховувати інтереси співрозмовника, стежити за
виразністю своєї інтонації, жестів, міміки, за тим, як він рухається, стоїть,
сидить. Принципово важливими особистісними якостями педагога є його
активно-позитивне

ставлення

до

учнів,

володіння

організаторською,

комунікативною техніками.
Таким чином, для здійснення ефективного співробітництва впливає і
психологічна готовність і професійна майстерність вчителя. Тому вчитель має
володіти певними необхідними якостями: любов та інтерес до роботи з дітьми,
наявність потреби та вміння спілкуватися, товариськість і комунікативні якості;
здатність створити в процесі спільної діяльності атмосферу довірливості та
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відвертості; бажання передати свій досвід, ідеї; бажання залучати учнів у
творчий процес; бажання знаходити порозуміння з учнями, прагнення
зрозуміти молодь, її ціннісні орієнтування, інтереси, мотиви; проявляти
підвищену увагу та інтерес до учня як до особистості; уміння відчувати та
підтримувати зворотний зв’язок у спілкуванні; уміння володіти собою, своїм
психічним

станом,

голосом,

мімікою,

тобто

володіти

вербальними

і

невербальними засобами спілкування; уміння створити систему ефективних
стимулів, підтримки і розвитку внутрішньої мотивації того, хто навчається.
Одним із чинників ефективного співробітництва є створення в класі
сприятливого психологічного мікроклімату, довірливих відносин між вчителем
і учнем. Створення сприятливого соціально-психологічного клімату у класі
передбачає атмосферу внутрішньої комфортності, вільне спілкування і свободу
мисленнєвих дій між учнями [11, с. 76].
Загалом, соціально-психологічний клімат визначається як емоційна
рівновага у взаєминах вчителя і учнів, яка відповідає їх оптимальній сумісній
діяльності, відкритості, внутрішньому прийнятті один одного під час
співробітництва. Тому роль вчителя полягає у створенні сприятливого
психологічного клімату. Вчитель повинен прагнути до того, щоб зацікавити
учнів процесом спілкування, даючи їм можливість взаємодіяти з іншими,
створюючи умови для їхньої більшої самостійності. Роль вчителя як
співрозмовника ставить його в рівні умови з тими, кого навчають, що
допомагає ліквідувати бар’єри між ними, послаблює напругу під час уроку,
створює

більш

вільні

умови

сприятливого психологічного

для

клімату

спілкування.
неможливо

Без

викликати

встановлення
інтерес

до

навчання [11, с. 137–138].
Отже,

створення

сприятливого

психологічного

клімату

у

класі,

правильний вибір стилю педагогічного спілкування, особистісні якості та
педагогічна майстерність вчителя є одними з важливих чинників ефективного
педагогічного співробітництва вчителя і учня в процесі навчання.
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Висновки. Таким чином, проведене дослідження дає можливість зробити
наступний висновок. Педагогічне співробітництво – це спільна діяльність, в якій
кожний з учасників виконує певні функції і ролі. У процесі співпраці
відбувається динамічне перетворення рольових відносин педагогів і учнів у
рівноправні. Найбільш високим рівнем розвитку співробітництва у спільній
діяльності є творче співробітництво, яке дозволяє розкрити творчий потенціал
учасників навчально-виховного процесу.
Сутність співробітництва вчителя і учня полягає в демократичному та
гуманному ставленні до дитини, забезпеченні їй права на вибір, на власну точку
зору, на повагу, права бути такою, якою вона є, а не такою, якою хоче її бачити
вчитель. В основі співробітництва лежать суб’єкт-суб’єктні стосунки. Цей тип
взаємин є для навчально-виховного процесу оптимальним, оскільки, з одного
боку, він зберігає за вчителем функцію управління, а з іншого, – надає учневі
можливість діяти самостійно.
З’ясовано, що співробітництво вчителя і учня – це процес взаємовпливу
суб’єктів один на одного, що відбувається у спільній навчальній діяльності, де
кожен з учасників орієнтований на виконання своїх ролей і функцій (вчителі
організовують сприятливі умови для взаємодії, а учні опановують знання, вміння
та навички через пізнавальну діяльність).
У

статті

досліджено

чинники,

які

впливають

на

ефективність

співробітництва вчителя і учня під час навчання. Встановлено, що створення
сприятливого психологічного клімату у класі, правильний вибір стилю
педагогічного спілкування, особистісні якості та педагогічна майстерність
вчителя

є

одними

з

важливих

чинників

ефективного

педагогічного

співробітництва вчителя і учня в процесі навчання.
Слід відмітити, що важливу роль у побудові психологічно сприятливої
атмосфери під час занять відіграє особисті якості вчителя. Особистісні якості
педагога розкриваються у процесі співробітництва з учнями, вони є специфічною
передумовою успішної взаємодії. Це – прагнення до рівноправності позицій
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учасників педагогічного діалогу; здатність до співучасті, співпереживання;
взаємної поваги тощо.
Отже, аналіз науково-педагогічних джерел надав можливість визначити
особливості педагогічного співробітництва вчителя і учня у навчанні, а саме:
сприятливий

комунікативний

простір,

що

забезпечується

рівноправною

позицією вчителя і учнів, пошуком взаєморозуміння, взаємодопомоги для
створення ефективної спільної діяльності; змістовне наповнення навчального
матеріалу творчими завданнями, сприяють розвитку творчих здібностей учнів та
сприяють

самовдосконаленню

вчителів;

взаємна

активність

учасників

навчально-виховного процесу, що сприятиме виникненню позитивних мотивів
навчання, пошуку нових знань, формуванню необхідних умінь та навичок.
Перспективами

подальших

наукових

розвідок

є

емпіричне

дослідження педагогічного співробітництва вчителя і учня в процесі навчання.
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Франчук Я. А. Особенности педагогического сотрудничества учителя
и ученика в процессе обучения
В статье рассмотрен вопрос сотрудничества учителя и ученика в
процессе обучения. Во время исследования были выявлены особенности
взаимодействия субъектов обучения и установлено, что педагогика
сотрудничества есть наиболее приемлемой для учеников и учителей, учитывая
веления времени. Установлены основные факторы, которые способствуют
сотрудничеству учителя и ученика в процессе обучения.
Ключевые слова: педагогическое сотрудничество, учитель, ученик,
процесс обучения.
Franchuk Ya. The Peculiarities of Pedagogical Cooperation Between
Teacher and Student in the Educational Process
It is known that the main problem of modern school is an overcoming of
formalism and authoritarianism in the educational process because the education
and upbringing as they exist now are becoming insufficient.
The humanization of education is a complicated process, which requires full
respect for child and at the same time it demands more requirements at the side of a
pupil. The teacher and the pupil are looking for creative and constructive solutions,
which appear during the common educational activity.
The main object of this research is a pedagogical cooperation of the subjects of
educational process when the participants perform certain roles and functions. During
the process of cooperation, the role-based relationships between the teacher and the
pupil change into equal.
The peculiarities of cooperative learning between subjects of this process were
identified during this research. Today, the pedagogy of cooperation is considered as the
most suitable for children and teachers. The essence of cooperative learning consists in
democratic and humane relationship to child, providing him with a choice and own
point of view. The main idea of the cooperation is the subject-subject relationship. As the
teacher should provide pupils with certain skills, it is important to develop the
educational material and create new interesting tasks which contribute to development
of constructive thought and motivation of the children.
The main factors which contribute to effective and productive interaction
between the participants of learning process were identified. It was found that the
main factors of effective cooperation are the creating of favorable psychological
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climate during the lesson, the personal qualities and skills of a teacher. Furthermore,
it contains the recommendations for teachers which contribute to effective and
productive interaction between the participants of learning process.
Keywords: pedagogical cooperation, teacher, student, educational process.
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Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького
МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ВИТРИВАЛОСТІ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВПРИКОРДОННИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ З РУКОПАШНОГО БОЮ
У статті проаналізовано методи розвитку витривалості у майбутніх
офіцерів-прикордонників на заняттях з рукопашного бою. На основі виконаного
аналізу нами було запропоновано методику розвитку витривалості у
майбутніх офіцерів-прикордонників на заняттях з рукопашного бою, яка
складається
з
чотирьох
етапів:
ознайомчого,
підготовчого,
стандартизуючого, ситуативного. Кожен з етапів був охарактеризований та
висвітлені основні вимоги до їх змісту.
Ключові слова: методика, майбутній офіцер-прикордонник, рукопашний
бій, витривалість.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Службова діяльність
персоналу Державної прикордонної служби України пов’язана з високим
ризиком,

як

психологічним

(професійна

деформація,

психологічна

дестабілізація, вплив емоційно-психологічних перевантажень тощо), так і
фізичним

(небезпека

для

здоров’я

і

життя).

Практична

діяльність

прикордонників засвідчує, що від ступеня розвитку психічної підготовленості
та витривалості залежить якість освоєння бойових прийомів боротьби для їх
застосування в екстремальній обстановці, а відповідно, рівень їх виживання і
результат щодо запобігання проникненню злочинців через державний кордон.
Разом з тим у сформованій системі професійної підготовки майбутніх офіцерівприкордонників у недостатній мірі приділяється увага розвитку витривалості на
заняттях з рукопашного бою, що несе за собою низьку інтенсивність та
тривалість рукопашної сутички з противником. Причини такого становища
полягають у недостатній розробленості науково-методичного забезпечення
підготовки курсантів до застосування рукопашного бою у процесі професійної
діяльності.
© Чудик А. В.
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Саме тому, актуальним постає проблема розроблення методики розвитку
витривалості у майбутніх офіцерів-прикордонників на заняттях з рукопашного
бою як однієї із важливих якостей, високий рівень розвиненості якої
забезпечить тривалу психоемоційну стійкість у рукопашній сутичці із
противником.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Рукопашний бій як
розділ фізичної підготовки, а також як вид спорту, являє собою комплекс
засобів щодо навчання, виховання і формування у військовослужбовців
технічної, тактичної, фізичної і психічної готовності до дій у складних умовах
ближнього бою, тобто при безпосередньому зіткненні з противником
(С. Ашкіназі, В. Марищук, О. Молоков, О. Прудов, Ю. Логінова, В. Самойлов,
В. Шейченко та ін.). Саме ця особливість робить рукопашний бій цінним
прикладним розділом фізичної підготовки та видом спорту і створює широкі
можливості

для

розвитку

фізичних

якостей,

особливо

витривалості

(С. Ашкіназі, Т. Джамгаров, В. Ішков, В. Князєв, та ін.). У дослідженнях
І. Борщова, М. Рочки, В. Заціорського, В. Князева, І. Кірєєва, О. Косачева,
А. Чихачева

та

ін.,

відзначаються

широкі

можливості

подальшого

вдосконалення підготовки військовослужбовців до рукопашного бою, уточнено
її зміст, організація, методика. А. Маракушином, Ф. Поповим, Р. Куцеволом
здійснено аналіз досвіду підготовки військовослужбовців до рукопашного бою
в зарубіжних арміях. О. Горпинечем виявлено вплив занять рукопашним боєм у
комплексі з психологічним тренінгом на підвищення рівня адаптації до
навчально-службової діяльності курсантів. С. Глазуновим розглянуто підходи
оптимізації змісту рукопашного бою для офіцерів оперативно-тактичного рівня
підготовки. Однак, проведений аналіз засвідчив, що не зважаючи на значний
інтерес до даного явища, проблема методики розвитку витривалості у
майбутніх

офіцерів-прикордонників

на

заняттях

з

рукопашного

бою

залишається досить актуальною.
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Метою статті є розгляд основних методів розвитку витривалості у
процесі занять з рукопашного бою.
Виклад основного матеріалу дослідження. Витривалість як фізична
якість характеризується здатністю виконувати завдання протягом тривалого
часу. Сучасні умови в яких виконують завдання персонал прикордонної
служби, незважаючи на наявність новітньої бойової техніки і транспортних
засобів, вимагає від них високого рівня розвиненості даної якості для
здійснення піших переходів, подолання ділянок місцевості з різними штучними
і природними перешкодами [1, с. 143–144].
Дослідження

науковців

М. Боровика,

А. Валиєва,

В. Веселова,

С. Жембровського, І. Закорка, І. Маріонди, І. Овчарука, О. Фігури засвідчують,
що більш витривалі фахівці силового блоку діють значно успішніше в
багатоденних тактичних навчаннях і бойовій обстановці, швидше і точніше
виконують різноманітні бойові прийоми, керують бойовою технікою, ведуть
вогонь з різних видів зброї і, що найголовніше, тривалий час зберігають і
швидко відновлюють високий рівень працездатності. Крім цього, особливості
діяльності професійної діяльності майбутніх прикордонників вимагають
розвитку різних видів спеціальної витривалості: статичної, динамічної,
швидкісної, швидкісно-силовий, емоційної, розумової тощо.
Тому важливим завданням нашого дослідження є підбір методів розвитку
витривалості у процесі занять з рукопашного бою. Так, перед педагогом під час
вирішенні виховних і освітніх задач та завдань фізичного розвитку у процесі
фізичної підготовки особливо важливого значення набувають способи
застосування обраних засобів, які допоможуть більш успішно та продуктивно їх
досягти. Цей пошук пов’язаний із вибором ефективних методів навчання
рухових

дій,

розвитку

фізичних

якостей

та

виховання

особистісних

властивостей.
У педагогіці під методом навчання вчені розуміють спосіб спільної,
структурованої діяльності викладачів та студентів, спрямованої на досягнення
цілей, означених галузевими стандартами підготовки фахівців [2, с. 124].
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Дане

визначення

має

широке

значення,

яке

охоплює

цілісний

педагогічний процес. В нашому дослідженні ми розглядаємо питання розвитку
фізичної якості та формування прикладної навички, саме тому доцільно звузити
поняття “метод”. Так, у теорії та методиці фізичного виховання вченими метод
визначено як спосіб виконання або застосовування конкретної вправи (швидше,
повільніше) або застосовування інших засобів (слова), які забезпечують
досягнення поставленої мети при виконанні вправ (розвитку якостей, навчанні,
контролі та ін.) [3, с. 104].
Існує декілька класифікацій методів навчання, виховання та розвитку
майбутніх фахівців. Ми розглядаємо класифікацію, основа якої полягає у
спрямованості методів на вирішення специфічних педагогічних завдань,
пов’язаних із фізичною підготовкою. Користуючись нею, із загального набору
методів можна обрати ті, котрі найбільш повно сприяють вирішенню
конкретного завдання нашого дослідження. У пропонованій класифікації
методи розділяються на три великі групи: спрямовані на оволодіння знаннями;
спрямовані на оволодіння руховими вміннями та навичками; спрямовані
переважно на розвиток фізичних якостей, здібностей.
Групу методів, спрямованих на здобуття знань, становлять методи, шо
передбачають усну передачу та засвоєння інформації. Усне викладення
здійснюється у вигляді розповіді, бесіди, пояснення, опису тощо. Слово завжди
посідало важливе місце у педагогічному процесі. За допомогою слова керівник
занять викладає новий матеріал, ставить завдання, формує ставлення до нього,
керує виконанням, аналізує та оцінює результати. Основні різновиди цього
методу: пояснення, розповідь, бесіда, лекція. У фізичній підготовці майбутніх
прикордонників зазначені методи мають, як правило, лаконічну форму і
дозволяють зберегти високу моторну щільність занять з рукопашного бою,
органічно пов’язуючи слово з рухом, що має важливе значення під час
формування прикладних навичок.
Пояснення являє собою стислий виклад видів та методів розвитку
витривалості, техніки виконання прийомів рукопашного бою та їхній
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фізіологічний вплив на організм. У процесі пояснення забезпечується глибоке
розуміння курсантами навчального матеріалу, шо вивчається, здійснюється
їхній потяг до активної розумової діяльності, а також залучення їх до міркувань
та запитань.
Розповідь передбачає усне викладення навчального матеріалу, що не
переривається питаннями курсантів. Найчастіше розповідь використовується,
щоб підготувати майбутніх прикордонників до сприйняття нового матеріалу,
розкриття змісту нової теми, техніки прийомів рукопашного бою, тактичного
призначення дій, фізіологічної і біомеханічної дії прийомів і дій на організм
противника тощо.
Бесіда представляє собою розмову керівника занять з підлеглими, який
організовується за допомогою системи питань, відповідей і обговорень.
Найбільш ефективна вона при навчанні тактиці рукопашного бою.
Слід зазначити, що у практиці навчально-тренувального процесу
розвитку витривалості у процесі занять рукопашним боєм група методів,
спрямованих на здобуття знань не є основними, а виконують допоміжну роль.
Залежно від способу засвоєння структури рухової дії у процесі
розучування елементів рукопашного бою до групи методів спрямованих на
оволодіння

руховими

вміннями

та

навичками

відносяться:

методи

розчленованої вправи та методи цілісної вправи.
Методи розчленованої вправи застосовується тоді, коли прийом
складний, але його можна виконати із зупинками, не порушуючи основну
структуру руху. Особливість його полягає в тому, що у процесі розучування
проводиться послідовна фіксація певних положень прийому. Вона забезпечує
правильне уявлення курсантів про те, яке місце займають частини тіла в даний
момент, а також дозволяє керівнику здійснювати постійний контроль за діями
підлеглих, уточнювати деталі техніки прийому. Необхідно пам’ятати, що поділ
цілісного прийому слід проводити шляхом кваліфікованого аналізу техніки.
Кожна частина повинна представляти собою логічно завершену, відносно
самостійну структуру і не перетворюватися в дуже дрібні ізольовані руху.
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В подальшому поєднання частин здійснюється послідовним приєднанням їх
один до одного або до основної рухової дії. Після відпрацювання прийому за
розподілом потрібно приступати до виконання його в цілому у повільному і
поступовому зростанні темпу. Цей спосіб застосовується при розучуванні
больових прийомів, уколів багнетом і ударів прикладом, обеззброєння та інших
прийомів.
Розучування методом цілісної вправи проводиться тоді, коли прийом
простий, доступний курсантові для виконання у цілому, або коли виконати його
по-іншому не можливо. Сутність даного методу полягає в тому, що
розучування прийомів проводиться шляхом багаторазового повторення вправи
спочатку в повільному, а потім – у поступовому зростанні темпу у стандартних
умовах як по команді керівника занять, так і самостійно.
До методів спрямованих переважно на розвиток фізичних якостей та
здібностей, окрім загально відомих у теорії і методиці фізичного виховання, а
також у теорії спорту як: рівномірний, перемінний, повторний, змінний,
інтервальний, ігровий, круговий, змагальний та ін., викликають інтерес
концентричний, ексцентричний, ізометричний, ізокінетичний, пліометричний
методи [4].
Концентричний метод ґрунтується на виконання ударів з акцентом на
протидіючий характер роботи, тобто з одночасним напруженням і скороченням
м’язів. Даний метод набув широкого використання у процесі розвитку силової
витривалості, що обумовлено простотою та доступністю засобів (вправи з
обтяженнями,

різних

тренажерів

тощо),

різноманітністю

рухових

дій,

можливістю вирішення завдань базової, допоміжної та спеціальної підготовки,
пов’язаної з технічним вдосконаленням та проявом силової витривалості
задіяних м’язових груп.
Ексцентричний метод використовується під час розвитку швидкісної
витривалості. Даний методом заснований на рухах, які відрізняються
поступальним характером роботи при виконанні елементів рукопашного бою,
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опором впливу, амортизацією, гальмуванням з одночасним розтягуванням
м’язів.
Основою ізометричного методу є вправи в яких напруження м’язів
відбувається без зміни їх довжини. У числі переваг ізометричного методу слід
відзначити можливість інтенсивного локального впливу на окремі м’язові
групи. При локальних статичних напруженнях проявляються найбільш точні
кінестетичні відчуття основних елементів техніки виконання рукопашного бою,
що дозволяє поряд з підвищенням силової витривалості вдосконалювати окремі
її параметри.
Виконання елементів рукопашного бою в ізокінетичному режимі може
бути забезпечено за допомогою партнера, однак більш ефективним є
використання спеціальних ізокінетичних тренажерів, які в останній час
отримали широке розповсюдження.
Пліометричний метод полягає в розтягуванні м’яза під впливом значних
навантажень з подальшим швидким переходом до його скорочення. Різке
розтягування м’язів в ексцентричній фазі стимулює інтенсивність центральної
імпульсації мотонейронів і створює у м’язах пружний потенціал навантаження.
Цей метод дозволяє підвищити здатність курсантів до ефективного управління
м’язами нервовою системою, що виражається в більш інтенсивній імпульсації
м’язів; залучення в роботу великої кількості рухових одиниць; зменшення часу
скорочення

м’язових

волокон;

спромогтись

синхронізації

в

роботі

мотонейронів у момент переходу м’язів від поступальної до активної роботи.
На перших етапах навчання з курсантами розучуються базові прийоми, а
потім – окремі елементи рукопашного бою: обеззброєння, звільнення від
захватів, руховим діям тощо. Теоретичні передумови першого етапу
спираються на психологічну основу процесу засвоєння знань, умінь і навичок,
що включає у себе сприйняття, розуміння, осмислення, узагальнення,
закріплення та застосування, а також на загальні закономірності формування
досвіду.
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Загальновідомий факт, що руховий навик в особистості функціонує як
автоматизований прийом виконання дії. Його роль полягає у звільненні
свідомості від контролю над виконанням прийомів і переключені уваги на цілі і
умови дії. Процес формування досвіду включає ряд етапів його розвитку:
ознайомлювальний, аналітичний, синтетичний і ситуативний.
З огляду на дане твердження, ми пропонуємо методику розвитку
витривалості у майбутніх офіцерів-прикордонників на заняттях з рукопашного
бою,

яка

складається

з

чотирьох

етапів:

ознайомчого,

підготовчого,

стандартизуючого, ситуативного.
Ознайомчий етап передбачає сприйняття і розуміння прийому і дії,
формування знань і уявлень про способи їх застосування у службово-бойовій
діяльності. Керівник заняття на даному етапі демонструє не тільки прийом, що
вивчається, а й способи вирішення бойових завдань з його застосуванням. Під
час пояснення викладач підкреслює, що даний прийом (дія, рух) є базовим при
вирішенні бойового завдання (напад на противника, обеззброєння або
звільнення від захоплення тощо), показує його ще раз у повільному темпі,
зосереджуючи увагу майбутніх прикордонників на визначальній руховій ланці.
Підготовчий етап передбачає осмислення прийому, що досягається
вправами під час виконання його визначальної рухової ланки (наприклад, для
навчання елементу важеля руки всередину – багаторазово виконуються вправи
у викручуванні руки із захоплення двома руками зверху за передпліччя
“противника”). Так, перші спроби необхідно починати з виконання у цілому в
повільному темпі за командами керівника, а потім – самостійно. У процесі
самостійного виконання елементів рукопашного бою керівник спостерігає за
правильністю виконання вправи та виправляє помилки у майбутніх фахівців.
Потім темп виконання слід прискорювати, однак при цьому слід звертати увага
на те, щоб курсанти засвоїли сутність визначальної рухової ланки елементу
який вони виконують. Умовний “противник” не здійснює опір під час
виконання вправ, а допомагає своїми діями правильно виконувати руховий
елемент, що сприяє формуванню у курсантів рухово-чутливого образу прийому
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та його осмислення. Залежно від складності прийому на даному етапі можуть
застосовуватися підготовчі вправи. Вправи закінчуються після того, як
майбутні прикордонники разом виконують всі елементи прийому, який
розучується (на обидві руки або в обидві сторони).
Метою стандартизуючого етапу є формування рухових навичок у
виконанні прийому в звичайних стандартних умовах навчальної та службовобойової діяльності. Основний шлях досягнення мети полягає у багаторазовому
виконанні прийому в цілому у різному темпі за командами керівника занять, а
також самостійно. До вихідних рухових елементів додаються деталі техніки під
час початку прийому (різні захоплення, попереджувальні удари тощо), а також
під час його завершення (перехід для зв’язування, конвоювання тощо).
Формування навичок відбувається за рахунок відсіву зайвих рухів, виправлення
помилок, злиття пов’язаних рухів та більшої стандартизації прийому. Основна
увага педагога приділяє виправленню помилок і формування індивідуальної
техніки виконання прийому. Надалі шляхом багаторазових повторень, особливо
під час самостійного виконання курсантами, повинна відбуватися його
автоматизація, тобто звільнення від контролю свідомості.
Ситуативний етап передбачає узагальнення, закріплення та застосування
прийомів та дій рукопашного бою в умовах близьких до службово-бойових, які
мають елементи стрес-фактору. На даному етапі проходить пристосування
базових прийомів до ситуації, тобто відбувається цілеспрямоване його
виконання, формується інтуїція застосування прийому, а також звільняється
свідомість курсантів від контролю за його виконанням та переключення на цілі
та умови, необхідні для вирішення службово-бойових завдань. Основний шлях
у вирішенні зазначених завдань полягає у виконанні практичних вправ у
швидкому

темпі

та

самостійному

конструюванні

дій

з обов’язковим

включенням у них вивченого прийому, наприклад, багаторазове виконання
звільнення від захоплення противника за шию спереду, обеззброєння
противника під час ударів ножем зверху, збоку навідмах, під час загрози
пістолетом в упорі ззаду застосуванням важеля руки всередину. Кожна спроба
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під час виконання елементів рукопашного бою відбувається під свідомим
контролем

курсантів

та

із

корекцією

відображається

не

тільки

у

запам’ятовуванні прийому і завдань виконуваних дій, а й усвідомлюється їх
практична значущість. Важливо здійснювати закріплення досвіду у нових
умовах, кожен раз висуваючи нові завдання (обеззброєння, звільнення від
захоплення, зв’язування), при цьому застосовуючи дії, нові в порівнянні з тими,
які керівник заняття використовував під час ознайомлення. Дуже цінні при
цьому вправи у самостійному вирішенні курсантами варіативних службовобойових завдань.
Висновки. На сучасному етапі становлення нашої держави володіння
прийомами рукопашного бою відіграє важливу роль у розвитку професійних
якостей офіцерського складу Державної прикордонної служби, Збройних Сил
та інших військових формувань України, що вирішує одне з найважливіших
завдань захисника держави – фізичну та психологічну спроможність
виконувати завдання з охорони та оборони країни в умовах сьогодення.
З огляду на твердження, руховий навик в особистості функціонує як
автоматизований прийом виконання дії, а його роль полягає у звільненні
свідомості від контролю над виконанням прийомів і переключені уваги на цілі і
умови дії, ми запропонували методику розвитку витривалості у майбутніх
офіцерів-прикордонників на заняттях з рукопашного бою, яка складається з
чотирьох етапів: ознайомчого, підготовчого, стандартизуючого, ситуативного.
Перспективи подальших наукових досліджень. Необхідно приділити
увагу розробленню та обґрунтуванню теоретико-методологічних і педагогічних
основ

формування

психофізичної

готовності

майбутніх

офіцерів-

прикордонників до рукопашної сутички з правопорушником.
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Чудык А. В. Методика развития выносливости у будущих офицеровпограничников на занятиях по рукопашному бою
В статье проанализированы методы развития выносливости у будущих
офицеров-пограничников на занятиях по рукопашному бою. На основе
выполненного анализа, нами была предложена методика развития
выносливости у будущих офицеров-пограничников на занятиях по рукопашному
бою, которая состоит из четырех этапов: ознакомительного,
подготовительного, стандартизирующего, ситуативного.
Ключевые слова: методика, будущий офицер-пограничник, рукопашный
бой, выносливость.
Chudyk A. The Methodology of Endurance Development of Future Border
Guards officers in the classes for hand-to-hand combat
The article analyzes the methods of endurance development for future border
guards officers in classes on hand-to-hand combat. On the basis of the analysis, we
proposed a methodology for the development of endurance for future border officers
in the classes on hand-to-hand combat, which consists of four stages: familiarization,
preparatory, standardizing and situational.
The introductory stage involves the perception and understanding of the
reception and actions, the formation of knowledge and ideas about the ways they are
used in the service and combat activities. The head of the lesson at this stage
demonstrates not only the reception is being studied, but also the ways of solving
combat tasks with its application.
The preparatory stage presupposes a comprehension of the reception, which is
achieved by exercises during the performance of its determining motor link. So, the
first attempts must begin with the implementation in general at a slow pace on the
commands of the leader, and then - independently. In the process of independent
execution of the elements of hand-to-hand combat, the leader observes the
correctness of the exercise and corrects errors in future specialists. Then the pace of
execution should be accelerated, but you should pay attention to the fact that the
cadets have learned the essence of the determining element of the motor element that
they perform. Depending on the complexity of the reception at this stage, preparatory
exercises can be used.
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The goal of the standardizing stage is the formation of motor skills in
performing the training in conventional standard conditions of training and combat
service. The main way to achieve the goal is to repeatedly perform the reception in
general at different pace on the instructions of the head of the classes, as well as
independently. To the output of motor elements, the details of the technique are added
during the start of the reception, and also during its completion. The formation of
skills occurs due to the elimination of unnecessary movements, correction of errors,
the merging of related movements and greater standardization of reception.
Situational stage involves the generalization, consolidation and application of
techniques and actions of hand-to-hand combat in conditions close to service combat,
which have elements of a stress factor. At this stage, there is an adaptation of the
basic techniques in the situation, that is, there is a purposeful execution of it, an
intuition of the reception is being formed, and the cadets' consciousness is freed from
monitoring its implementation and switching to the goals and conditions necessary to
solve the combat tasks. It is important to consolidate experience in the new
conditions, each time setting new tasks, while applying actions that are new
compared to those that the head of the class used during the review.
Key words: methodology, future border guard officer, hand-to-hand combat,
endurance.
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